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sPls TREŚcl

l. Wskazane zb]oru zasad ładu korporacyjnego, któtemu podega emitent oraz mieisca gdzie tekst
zbioru zasad jest publiczn e dostępny'''.'''.''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''''''..''' ''' ''' ''' ''' ''.'3

l ' Wskazanie W jakin] zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korpolacyjnego, o
któryrn r.owa W pkt. 1 oraz Wyjaśnjen]e pŻyczyn jego odstąpienia..''' '''' ''' ''' ''' ''' ''' ''.''.. ''' ''' ''' ''' ''' '' '3

ll' opis głóWnych cech stosowanych W pŻedsiębiorstwe emjtenta systemóW kontroli WewnętrŻnei

zarządzania ryzyklem W odnies]enlu do procesu spolządzania sprawozdań fnansowych'' ''' ''' ''. ''. ''. '' '3
lV' Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośIednio ub pośredn o znaczne pakiety akc] Wraz Że

Wskazanem liczby posiadanych pŻez te podmioty akcji, ich procentowego udziału W kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich Wynikających i ich procentowego udzału W ogólnej llczbe głosóW

na wa nym zgromadzeniu ...... ... ... ... ....... ... ...... .4

V' Posiadacze Wsze kich papieńW Wańościowych' które dają specialne uprawnienia kontrolne wraz z

Vl. Wskazanie Wsze kich ograniczeń odnośnie do Wykonywania prawa głosu'' ''' ''' ''' ''''''.''..'''' ''' ''' ''' ''' ''. '5
Vl| Wskazanie Wsze kich oglaniczeń dotyczących pŻenoszenia plawa Własności papierow

Vll ' Zasady poworyWan a i odwoływania osób zaEądzaiących oraz ch uplawnień, W szczegó|ności
prawodo podjęcia decrŻ]ioemisjilubwykupe akcj ' ''.'''''.'''''''''''''.''. '''''''6

X' sposób dzałania Walnego Zgromadzenia'' ''' '' ''' ''..''. ''' ''' ''' '''' ''.''. '' ''' ''' ''9

Xl. skład osobowy i zmiany, które W nim zaszły W ciąlu ostatniego roku oblotowego oraz opis działania
organÓw Żarządzających' nadzorujących lub administrujących społki oraz ich komitetóW. ''' ''' ''' ''' ''' ''' 13
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zarząd spółk Akcyj|ej oDLEWN E PoLs K E z siedzibą W starachow]cach n]nie]szym prŻekazuje na podstawle

$ 91 ust' 5 pkt 4 Rozpo|ządzenia l\y' nistra FinansóW Ż dnia 19 lltego 2009 roku W sprawie nformaci bieżących i
okresowych pzekazywanych przez emitentóW papierÓW Wańościowych oraz WarunkóW uznawania za
róWnoważne informacji Wymaganych przepsami prawa państwa niebędącego państwem członkowsk m (Dz. l-]

Nr 33 poz' 259 z 28 lutego 2009 r') i s 29 ust' 5 Regulam nu Giełdy ośWjadczeiie o stosowan u ładu
korporacyjnego.

l. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjneqo, któremu podlega emitent oraz
miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicŻnie dostępny

spółka stosuje zasady ,Dobrych Praktyk spó]ek Notowanych na GPW, których tekst publikowanyjest ia stron e
Giełdy PapieróW Wańościowych pod adresem WWW'.orp oov'qow'p|W zakładce regulacje'

Tekst Wskazanego zbiotu dostępny jest także na stronie intemetowej spółki WWW odiewniepolskie'o| W zakładce
relacje inwestorsk e/dokumenty korporacyjne.

ll. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu
korporacy.inego, o którym mowa w pkt. 1 oraz wyjaśnienie pżyczyn jego odstąpienia

W trakcie 2012 r' spółka stosowała zasady ladu korporacyjnego okreśone W załączniku do L]chwały Nt
20112 ]2a11 Rady Giełdy z dnja 19 paŹdŻernika 2011 r' 

'Dobre 
Praktyk] spółek Notowanych na GPW' z

Wyłączen ern:

_ zasady '1 odnośnie transmltowania obrad Walnego zgron]adzenia z Wykozystaniem sieci lntemet oraz
rejestrowania jego obrad

Wyjaśnienie: odsiąp en e od zasady było spowodowane kon]ecznościąponies en a nakładów finansowych W celu
dostosowan a istn ejącei infrastruktury do Wymagań umoż iw]ających pŻeprowadzen e tlansmisji bezpośredniei'

spółka pubikuje na swojej strone internetowe] www'od ewn elo|skie'pl/re acie i]]Westorcke inforrnac]e
dotyczące stosowania ładu korporacyjnego

od 1 01 2013 r' obowiązują 
'Dobre Praktyki spó]ek Notowanych |a GPW zatwierdŻone prŻez Radę Giełdy W

dniu 21'11'2012l' UchwałąNr 19/1307/20]2 r Zm]any obowiązujące od 01'01 2013 t dotyczągłóWnie kwest i

organizowania pŻezspołki giełdoweeektroncznych Walnych zgromadzeń'

lll' opis głównych cech stosowanych w przedsiębiolstwie emitenta systemów
kontroli wewnętżnej i zaźądzańia ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
splawozdań f inansowych

spÓ]ka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepsami l]stawy o rachunkowościz 29'09'1994 r' Wraz
z póżniejszymi zmianami oraz zgodnie z Wymogami dotyczącymi em tentóW papielóW Wadoścowych W sposób
zapewniający Wyodrębn]enje Wszystkich ]nforn]ac]i stotnych dla oceny sytuacj majątkowej i fina|sowej społki, jei
Wyniku iinansowego, a także pżepływu środków pienężnych Zasady ewdenci księgowej okteślone są w
zakładowej polityce rachunkowości'

Proces pzygotowwania danych fnansowych na potEeby spEwozdawczości jest zautomatyzowany i oparty na
Księdze GłóWnej społki Przygotowanie danych w systemach Źródłowych twoŻenie Ksęgi GłóWnej podlega
określonym sfomaljzowanyn] procedurom operacy]nym i akceptacyjnym opisanych W lnstrukcj obiequ
DokumentóW, która obejmuje odpowiednie kontroe WewnętŻne'

Kontrola Wewnętrzna jestjednąz funkcji bieŹącego zarządzania spółką sprawowana jest przez zaEąd społki,
dyrektońW Wydz]elonych jednostek organizacyinych, głóWnego ksęgowego oraz in|ych pracowników, któryn]
powieEono takąfunkcię

Kontrola finansowo_księgowa polegająca na badan]u poszczegóinych operacjl gospodarczych pod kątem
lega ności' Eete ności' ceowości, gospodarnoścj efektywnośc] oraz sprawozdawczość linansowa umoż Wia
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_ Wczesne iszybkie ujawn enle błędóW izagrożeń,

_ pŻeciwdzałanie nieprawidłowościom oraz szkodom i stEtom'

Powyższa iunkcja lealizowana iest popęez kontrclę Wstępną bieżącą i następną dokumentóW ks]ęgowych'
które księgowane sąjako źródłowy materiał podlegający ewidencji księgowej' Dokumenty księgowe poddawane
są kontroli W zakresie i ościowo_jakościowym ' iormalnym ] meĄłorycznym' Fachowa, Wykwalifkowana i

dośWiadczona kadra księgowa zapewna rzetelność i Wysoką jakość systernu rachunkowości' Dokumenty
księgowe ewidencjonowane sąchronoogcznie isŻcŻegdowo Ujmr']ją zdarzenia gospodarcze odzwierciedlając
Wszystkie operacje za pornocązapisóW na kontach księgotĄ}ch umoż Wiając praw]dłowe sporządzenle rapońóW,
bilansu rachunku zysków istrat' sprawoŻdania z przepł}$/u środkóW pen ężnych, stanóW posŻczegó nych kont,
W tym roz]iczeń z dostawcami i odbiorcan]l, bankam ' budŹetem omz innych n]ezbędnych danych księgowych W

wymaganym zakrese.

Na podstawie dokumentóW księgowych rachunkowość dostarcza ke]ow|ictwu spółki infornrac]e do celóW
zarządzan a, analizy, kontroli i oceny Wiarygodności danych' P.Żedmiotem kontroli WewnętŻnej sąnajlstotniejsze
obszary społki' ti': zasoby pieniężne i Żeczowe znajdujące się W dyspozycj] społki, operac]e pieniężne, operac]e
gospodalcze' a także dzałalność nwestycyjna Zdaniem Zarządu funkcjonujący system kontroli zapewnia
kompletnośó ujęcia opelacji gospodarczych, poprawną kwa fikację dokurnentóW źródłowych, a także prawidłową
Wycenę zasobóW na poszczególnych etapach le]estlacji' a tym san]yn] zapewnia prawidłowość spolządzan a
sprawozdań finansowych pozwa a ZaŻądowi prowadzić działalność spółki W opalciu o zwer},f kowane i

kompletne informacje.

sprawozdan]e finansowe spółki spo]ządzane jest pŻez GłóWnego Księgowego podlegający rnu Zespoł
Ksęgowości stanowiący Wyodrębnioną organ zacyjnie iednostkę działającą W Pionie Dyrektora Finansowego _

Wjceprezesa Zaęądu, podlegaiącego bezpośrednio Dyrektolowi Nacze]nemu_ Prezesowi zaęądu. sporządzone
sprawozdanie linansowejest następnie pŻekazywaIe ZarządoWiW celu WeMkacji'

Rada Nadzorcza W okresach co na]mn ej kwańalnych otzymuje informację o zyskach stratach oraz pozycjach
bi arsowych p7eoływach środkow pie1ięŻnyc!

Roczne ] połroczne sprawozdanie iinansowe spółki podlega także nezależnemu badaniu i odpow]ednio
przeglądowi pŻez begłego rewidenta, a nadzór merytoryczny iorgaiiŻacyjny nad pŻebieqiem p.Żeglądu
półrocznego ibadania rocznego sprawozdania finansowego sprawuje Dylektor Finansowy-Wiceprezes Zaęądu

Spółka zaEądza ryzykiem W odnies]enlu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych róWnież poprzez
śledzenie na bieżąco zman przepisóW regu ac] zewnętrznych odnoszących sę do WymogóW
sprawozdawczych ina bieżąco aktua]jzu]e zasady mchunkowośc], na podstawie których pŻygotowuje
spEwozdania frnansowe.

lv. wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrcdnio lub pośrednio znaczne
pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych pŻez te podmioty akcji' ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów Ż nich wynikających i
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 31'12'2a12l oraz na dz]eń przygotowania njnie]sŻego sprawozdania kapitał zakładowy spółki Wynosi
61'992'363 złoie dzelisięna20664'121 akc] zwykłych naokazicielao Wartościnominalnej3,00 złote każda'

Z Wszystkich Wyerniiowanych akcji przysługuje akcjonańuszom 20664'12] głosóW na Walnym zglomadzen u

s0ołl(l

Lp. WysŻcŻególnienie
Liczba akcji

Isń.l
Udział [%]

Liczba
ołośów Iśź.] udŻiał [%]

OP lnvest 5 425 246 26 25.k 5 425 246 26 25ya

2. Bank Hand owv w WrrsTawe S A 3 495 248 16 91% 3 495 248 l6 9l%

3. BNP Parbas Bank Polska S A 1 952 896 I45ya 1 952 896 I45%

4. Bank Gospodarki Żywnościowe] s'A' W WarsZaWe 1 303 586 6 3fk 1 303 586 6 310/"
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5 lNG Bank Śąsk sA'' 866 440 4 19% 866 440 4,19%

6. Bank [łi enn Llm sA'* a712 2 51h/o 530 712 2,57Va

7. Pozosla Akconai!sŻe 7 08S 993 34 3fk 7 089 993 34,310ó

ogółem 20 664121 f00,00% 20 664 121 100,00%

* Bank Wskaza|e W pkt' 5_6 labeli działają W ran]ach poroŻum en a z pozostałymi Bankam
posiadaiącym powyżej 5% głosóW W spólce, na podstawe WarunkóW Restrukturyzacji

V. Posiadacze wszelkich papierów wańościowych, któae dają specjalne uprawnienia
kontrolne wraz z opisem tych uprawnień

spółka nie emitowała papieróW Wańoścołych, których posiadacŻe mielby specjalne uprawnjenia kontloine'

Vl. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Akcionańusze społk Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE nie są ograniczeni co do Wykonywania prawa głosu z
posiadanych akcji.

statut spółkl' podstawowe tegulacje WewnętŻne, jnformacje dokumenty zWązane z Walnym Żglomadzeniami
olaz sprawozdania finansowe są dostępne W sjedzibie społki a także na sllonie internetowei społki
WWw'odIewn eDolsk]e'o]W zakładce re acje inWestoIskie'

Vll. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia plawa wl€sności
papierów wańościowych emitenta

Zawańe W dniu 01'04'2010 r' pomiędzy spółką jej większościowym akcjonariuszem (oP lnvest sp' z o'o.) otaz
głóWnymi Wierzyclelami (Bankami, tj' Bank Handlowy W Warszawie s'A', Fońs Bank sA', Bank Gospodark!
Zywnościowej sA', lNG Bank sąski s'A oraz Bank Millen|ium s'A)porozumienie zatytułowane 

''Warunki
restrukturyzacjiŻobowiązań spółki odlewnie Polskie s.A''', zawjera postanowienia dotyczące zobowiązania stron
do powstŻymania się od rozporządzania akcjami społki bez zgody stron p.Żez okres 18 mieslęcy (,'Lock Up') od
dn a uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o zatwiedzeniu układu'

W dniu 27'05'2010 r sąd Rejonowy W Kielcach sąd Gospodarczy sekcja ds' l]padłościowych iNaprawczych
Wydałpostanow en e o st\^/ierdzeniu z dnien] 26'05'2010 r' pEwomocności postanow e|ia o zatwierdzen u układu
zawańego W dniu 4'05'2010 l. pomiędzy upadłym oDLEWN E PoLsKlE s'A a W]erzyclelamj'

Dodatkowo nie dłużej niżpŻezokreskoejnych30mesęcypoupływepeMszegookresuLockUp,oPlnvest
jako głóWny akcjonarusz spółki będŻie zobowiązane do niedokon}M'ania zbycia posiadanych akcji społki, także
W obrocie publicznym' tak długojak długo Bank (lub którykolwiek z n ch) posiadać będą W kaptale spółkiakcje
objęte W Wyn]ku konwersji WleŻytelności na akcje W toku układu, stanowiące do chwi]i Upubljcznien a tych akcj
łącznie co najmniej 10% kaptału' a od chw]iupublicznenja akcii stanow ące łącŻnie co najmniej ]5% tego
kapiiału' W czasle tego okresu oP nvest moŹe dokonywaó zbycia posadanych akci jeżeli zgodę na zbycie
ltryrażą pozostałe stlony porozum jenia

strony dodatkowo określiły zasady zbywania akcji spółki na ęecz zindywidualizowanych nabywców po upływ e
pielwszego okresu Lock t]p zwanego Tag Along (opcja ta pŻewlduje' że potencjalny nabywca zaoieruje nabycie
akcji róWn eż od pozostałych stron porozumienia)'

Pozostali akcjonańusze społki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE nie są ograniczeni co do prawa przenoszena
własnośc]akcji'
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vlll. zasady powoływania i odwołyvrania osób ŻarządŻających olaz ich uprawnień' w
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

członkóW Zarządu W tym Prezesa Zarządu powołuje odwołuje Rada Nadzorcza' Kadencja ZarŻądu trwa trzy
ata członkóW Zarządu powołuje s]ę na okres Wspó]nej kadeicj'

członkowe Zarządu pełn ą swe obowiązki osoblścle |ub pEez ustanowionych przez zalząd pełnomocników'
zalząd może udzelió pracownikow pełnomocnlctwa szczególnego obe]mu]ącego umocowanie do czynnośc
określonego rodzaju'

odwołanie członka Zarządu' W tyrn Plezesa zaęądu następuie tylko i Wyłączn e z WaŻ]ych powodóW
okteślonych w $15 ust' 4 statutu społkj oraz pod Warunkiem' że okoljcŻności faktyczne stanowiące Ważne
powody odwolania z funkciizaistn ały n]e wcześniejn ż 12 miesięcy pŹed datąostatn ego powołania danejosoby
na stanowisko członka ZaŻądu' W tym Prezesa zaęądu'

Jeżeli zaistniały Ważne powody odwołania czlonka Zarządu, W tym Prezesa Zaę ądu' o których mowa W s'l5 ust'
4 Statutu, a:

1) Rada Nadzorcza ne podjęła uchwały o odwołaniu czło|ka ZaŻądu Wterm nie mjes]ąca od chwi]j powz]ęca
Wiadornościo Wystąpieniu tychże Ważnych powodóW przez choćbyjednego cz]onka Rady Nadzorczei lub

2) Wczase biegu Wyżej Wymienionego term nu miesięczrego _ W trakcie głosowania przez Radę Nadzorczą
nad uchwałąza odwołaniem członka ZaŻądu _ swójgłos za pod]ęcem stosownej Uchwały Rady Nadzorczej
oddab co'].]1r ej 2 członkow Rady Nadzo'czej

następu]ący akcionariusz lub akcjonariusze Bank Gospodark Zywnościowe] s'A', Bank Handowy W

WaFzawie s.A'' Fońis Bank Polska sA', lNG Bank sląsk s'A' oraz Bank Mil]en um s'A' reprezentujący
łączn e co najmniej 10% kap tału zakładowego Społk mają prawo ŻWo]an]a Nadzwycza]nego Walnego
Zgromadzenja Akcjonańuszy' wy4aczal+ przewodn czącego tego Zgromadzenia, z porządkem oblad
mającym za swói pŻedmiot odwo]anie W]aściwego czło|ka Zarządu, W tyn] Prezesa ZaŻądU' z Ważnych
powodóW' Prawo' o którym mowa W zdaniu poprzedn m wygasa z upływem 3 miesięcy od chwl powzęca
Wiadorl]ości o Wystąpieniu Ważnych powodóW odwołania członka ZarŻądu przez choćby jednego
akcjonadusza naeżącego do grupy akc]onariuszy, któŻy mają Żamiar zwolaó Wane ZgromadŻene
Akcjonariuszy z porządkiem obrad mającym za swój przedmiot odwołanie Właściwego członka Zarządu, W

tym Prezesa zalządu, z waz|ych powodóW Uchwała Nadzwyczainego Walnego Zgromadzena
Akcjonariuszy W sprcwie odv/ołania członka Zaęądu, W tyrn PreŻesa ZaEądu, zapada zwykłą W]ększośc ą
głosóW lzastępuje odpowiedn ąuchwaĘ Rady Nadzorcze] W pEedm]oc e odwołania członka zarządu'

l/andaty członkóW ZarŻądu Wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Wa]nego Zgromadzena
zatwierdzającego sprawozdan e za pe|ny rok obrotowy pełnienia funkcii członka Zarządu członkowe
ustępu]ącego ZaŻądu mogąbyć ponownie powołaniW skład zarządu'

Przyczynąodwołania członka Zarządu, W lym Prezesa Zarządu, sąty]ko iWyłącznie następuiące Ważne powody:

1) dzałan]e czlonka zaŻądu' W tyrn Prezesa Zaęądu' na szkodę społk' pod Warunkiem' że zostało to
stwierdzone Wyrokiem sądu pieMszejinstancjiW sprawe c}$/ nej(choćby nieprawomocnym)'

2) postawjenle mocą prawomocnego postanowienia prokulatora człon kowi Zarząd u, W tym Prezesowl ZaŻ ąd u,

zazutu W sprawe karnejo popełrienie przestępstwa umyś nego ściganego z oskaźenia publicznego,

3) stotne naruszenle prŻez cz|onka zalządu, w tyn Prczesa zalządu' pŻepisóW prawa poprŻez działanie
plzez czlonka zalzNu, w tym Prezesa ZaE ąd! na szkodę spó]ki:

bądż r']myśln e, nawetjeże itakie działanie W jego rezultacie nie WyŻądziło społce szkody' bądż

nieun]yś]nie pod Warunkiem że take działanie Wyrządziło spółce szkodę, pod Warunkiem' że fakt
działania na szkodę społki omz _ o e jest to W danynr przypadku stotne - powstanie po stron e spółki
szkody zostało stl&ierdzone $1rokiem sądu pieMszej nstancii (choćby njeprawomocnym) w sprcWie
cywilnej,



sprawazdanie zaŻądu z działa]noki spółki Akcyinej oDLEWN]E PaLsKE W 2012 roku

4) prowadzenie wzez czła|ka zalządu, W tym Prezesa zalządu, bez zgady Rady Nadzorcze], dŻlała nośc
konkurencyjnej Wobec społki popŻez:

zawarcie lub Wykonywanie umowy zawartej pŻez czlonka zalządu' w tyn] Prezesa ZaŻądU, z osobą
trzec ą prowadzącą działa]nośó beŻpośrednio konkulencyjną Wobec działalności społki' jeżeli taka
umowa może ułatwić osobie trŻeciej konkurowanle ze spółką

następujące zachoWaniaI

(a) posiadanie udziałóW lub akcj reprczentujących co naimnie] 10% kapitału zakładowego spółek
a bo prawa do powoływania co na]nri ie] jed nego członka zarządu spółek'

(b) zasadanie W zarządzie, radzie nadzorczej lub innych organach statutowych spółek lub innych
osób plaWnych'

(c) bycie Wspólnikiern spółek osobowych,

jeże itak e spółki' spółkiosobowe lub nie W1mienione Wcześniejosoby prawne zajmująsię działalnością
konkurcncyjnąze społką

plzy czyn za działalność konkurencyiną z działalnością społk] uważa sję Wyłączn e produkcję od eWóW
żeliwnych lub innych odleWóW W asońymentach typowych d]a produkcji spółk 

' 
sprzedaż huńoWąWczesniej

Wyn] en onych produktów ub prace badawcze nad technoog ąprodukcj odlewów,

stwierdzone Wyrokiem sądu (choćby nieprawomocnym) naruszenie pŻez czło|ka ZaŻądu, W tym Prezesa
Zaftądu, umowy o pracę Wiążącej czlonka Żalz$u, W tym Prezesa ZaŻądu, ze społką popEez
dopuszczen e sję pnez tę osobę dzlałań |ub zan echań Wymien onych w ań' 52 Kodeksu pracy albo -jeżeI!
dany członek ZaŻądu' W tym Prezes Zarządu, ne jest zwjąŻany ze spółką umową o pracę' a Wiąże go
zawada ze spółką j opańa o przepsy Kodeksu cy]ivilnego umowa zbliżona do umowy z|ecenia regu ująca
zasady Wykon}Ą,1/an]a funkcji pęez członka Zarządu, W tym Prezesa Zarządu _ natuszenie prŻez członka
Zarządu' W tym Prczesa zalządu' Wcześniej Wymienionej umowy popŻez dzialan a lub zanlechania nie
mniejistotne od tych wymienionych w art.52 Kodeksu pracy,

złaże e plzez czlonka zarządu' W tym Prezesa Zarządu, w imieniu społki ośWjadczenia Woli pomirno braku
Wymaganej ucl]Wały ZaŻądu spółki, uchwały Rady Nadzorczej spółk' uchwały WaLnego Zglomadzenia
społk a|bo złożen e W imieniu spółk ośWjadczenia WoliWbrew tleśc takich uchwał'

niewykonanle pzez danego członka ZaŻądu iakiejkolwiek uchwały Rady Nadzorczej Wzywającej ZaŻąd, W
zgodz]e z pEepisami prawa, do podjęcja oznaczonych działań ub zaniechań,

następujące zdarzen a

(i) niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji spółki sei] 'G'do obrotu na G ełdzie PapieróW
Wańoścjowych W Warszawie na]póŹn ejdo 31 grudnla 2011 r' lub

(ij) niezłożenie należycie sporŻądzonego i opłaconego Wniosku do Komjsji Nadzoru Finansowego
o zatwieldzenie ptospektu emisyjnego akcjispółk se i',G'' naipóżnjejdo 31 narca2011l''

pod Warunkiem, że do końca marca 2011 r dojdzie do prawon]ocnego ŻalejestrcWania podwyższen a
kap tału zakładowego społki o akcje ser ,'G'', plz y czyrn 

' ]eże|i do końca marca 201 1 r nie dojdzie do
prawomocnego zarelestrowania podwyższenia kapltału zakładowego spółk o akcje serii ,'G'' powyższe
terminy zostaną pŻedłużone na zasadzie 

''dzień 
za dzień'' Jednakże w prŻypadku prawon]ocnego

zarejestrowania podwyższen a kapitału zakładowego spółk] o akcje serii 
'G'' 

przed dniem 3j malca 2011
r', termin do złożenia należycie spo|ządzonego opłaconego wniosku o zatwierdzenie prospektu
emsyinego akcji spółk seń ,G', o którym mowa W punkcie (]i) powyżej, ulega skrócen u na zasadzie

'dzeń za dz|eń'' prŻy czym po skróceniu W myśl powyższych postanowień Właśc Wy termin n e może
pżypadać WcŻeśn ej niż W dn u 1 stycznia 2011 r''

dopuszczenie sę przez społkę zwłoki nie kńtszej n ż 30 dniW zapłac e kwoty nie nrniejszej niż 50'000 PLN,

]eże|i obowiązek i tern]in zapłaty takiej kwoty pęewidziany jest postanowieniami układu pom]ędzy społką a
iej WjeŻycielami zatwiedzonego pmwomocnym postanowieniem właściwego sądu Upadłościowego'
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10) n edotzymanie prŻez społkę zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej rocznych budżetóW lub programóW

{inansowych, plzy czyn, za istoine niedotrzymanie budżetóW lub programóW finansowych uzna]e sję
negatywne odchy]en]e od ich założeń o co na]mnie] 15% W odniesieniu do p|ŻychodóW ze sprzedaży lub
EBITDA' chyba że takie naruszeniel

(i) spowodowane jest plŻyczynam] innymi niż Wskazane W pkt' (ii) poniżej i trwa nie dłużej niż 90
dnilub

(li) niezależne od tego jak długo trwa, jest spowodowane Wystąpieniem jednego lub Węcej z
poniższych zdarzeń|

- zmanąo pŻynajmniej10% Wokresie nie dłuższyr. njŹ90 dn kursóW PLN Wstosunku do EUR
lub t]sD Według średniego kursu Wymiany Walut NBP,

zn]ianą pżepisów prawa celnego lub innych pŻepisóW jstotnje ograniczającą możliwość
Iealizowania ekspońu jub impońu surowcóW Wykolz ystywanych pŻez spółkę W produkcj] lub
produktóW spo]ki,

_ Wzlostem podatku dochodowego od osób prawnych o co najmniei 10 punktóW prccenlowych
lub iakegokolwiek podatku pośrednjego' mającego istotne znaczenie d]a działalności spółk 

' o
co najmnei 10 punktóW procento!Ą}ch, która to zmiana nie była znana na dzień 1]istopada
roku popŻedzającego rok budŹetowy'

zdaŻeniarni nadzwyczajnymi Wywołanym działaniem sły wyższej będących poza kontrolą
zarządu, plzy czyn za akt działania siły Wyższej nie będŻie uznany błąd' czy zaniedbanja Ze
strony społki'

11) s|^/ierdzone Wyrokiem sądu c}ll/ilnego, choćby nieprawomocrym' naruszenie pŻez społkę postanowenia
W ążącej spÓłkę umowy, której drugą stronąjest bank aLbo ]nnej isiotnej umowy lub umóW skutku]ących po

stronie społkii

(i) zobowiązaniem lub zobowiązaniami pieniężnymi W kwocie głóWnej albo o Wańośc]
pŻekraczającej 400'000 złotych lub

(ii) rozporządzeniem lub rozporządzeniami ]Żeczam lub plawam o Wańości rynkowej
pzekraczającej 400'000 złotych'

o i|e najpóŹnie] z upływem jednego miesiąca od dnia Zawiadomienia spÓłki przez drugą stronę
umowy o stanie naruszenia umowy za porńocąlistu poleconego prŻesłanego na ręce ZaŻąduI

spo]ka nie doprowadziła do skutecznego Uchylenia stanu naluszenia un]owy Wymienionej
powyżej, albo

w prŻypadkach, gdy uchylenie stanu naruszenia umowy' o którym mowa powyżej' nie jest

możliwe ' spółka nie doprowadzła do uzgodnienia z drugą stroną un]owy zasad
odszkodowania związanego ze stanem nieusuwalnego naruszenia umowy,

12) nieuczestniczenie Wzez czlonka zalządu, W tym Prezesa Zarządu, choćby W sposób niezawiniony' w co
najmniej 4 posiedzen ach ZaE ądu' choćby nie następu]ących kolejno po sob]e, ieżeli pierwsze i ostatnie z
posledzeń ZaŻądu' W których dany cz]onek Zaęądu, W tym Ptezes Zarządu, nie uczestniczy' oddalonejest
od siebie o iie mniej niż 35 dnikaendaęowych j nje Węcejniż 45 dnikalendaŻowych'

13) utrata zdolności Wykonywanja funkcji Człanka zalz$\r społki z powodu stwlerdzonej prawomocnie pŹez
właśc]We olgany rentowe całkowitej lub częściowej niezdonośc do pracy ub z powodu pTawomocnie

ozeczonej utraty zdolności do czynności pmwnych,

14) naruszenie o Więcej n]ż 7 dni rcboczych obowiązku do zwołania Nadzwyczajnego Wa nego Zgrcmadzen a
na wniosek uprawnionego podmiotu.

Podjęcie decyz]i o emisji lub Wykupie akcji należy do kompetencji Walnego Żgromadzenia'
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lx. zasady zmiany statutu społki

Zmiana statutu może nastąlió Wyłączn]e W drodze uchwa]y Walnego zgromadzenia Uchwała o zmianie statutu
Wymaga Większości co najnr niej trzech cŻWańych głosóW zgodn ie z ań' 4 ] 5 s 1 k'sh ', gdyŹ statut n ie pę eW duje
surowszych Wyrnagań oraz Wpisu zmjan do rejestru'

x. sposób działania walnego zgrcmadzenia

Zwolan e Wa neqo Zqromadzenia

Walne Zgrornadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne'

Walne Zgrornadzenie zwołujeI

1' zaęąd

a) zWłasnejinicjatywy;

b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;

c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariusŻy reptezentujących co najm niej jedną dwudŻ estą kapitału
zakładowego; żądan e take może zostać zhŻone zaŻądowi na piśm e |ub W postaci e]ektlonicznej' |a
następujący adres, e_ma lowy spółki: od]ewnie@od ewnieposke'pl, plzy zachowaniu WymogóW określonych
w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Zwołan e Walnego Zgromadzenia pŻez zaęąd powinno nastąpić W ciąlu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
żądan]a Rady Nadzorczei lub akcjonaausza ub akcjonaruszy reprezeniujących co najm niej jed ną dwudziestą
kap]tał zakładoWego '

Jeżeli W terrn nie dwóch tygodn od dnla prŻedstawie|ia żądania akcjonar]usza ub akcjonańuszy
repreŻentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału Zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zglomadzenie n e
zosianle zwołane sąd rejestro$1 może upoważn]ć do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenja
akc]onariusza lub akcjonańuszy Występujących Ż tym żądan]em; sąd Wyznacza Przewodniczącego tego Wa]nego
Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgrcmadzenie' )eże|i zaŻąd n]e zwoła go W term nie
okteślonym W KsH Lub W statucie oraz Nadzvvyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwoła| e go Uzna za
wskazan-A.

3. Akcjonariusze

Akcjonariusz lUb akcjonańusze leprezentujący co najmniej połowę kaptału zakładowego lub co najmiiej połowę

ogółu głosóW W spólce mogą ŻWołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie' Akcjonariusz ]ub akcjonańusze
Wyznaczaią PŻewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia Zwołanje Walnego ZgromadŻenia następuje
poprzez pŻekaza|ie zalządowi plsenrnej nfomac]i o Zwołaniu Walnego Zgrcmadzenia zawierającei wszystk]e
e|ementy wymagane pQwem dla zwołania Wa|nego Zgromadzen a oraz dokumentóW szczegołowo określonych
w Regu amin e Wa nego Zgror.adzenia.

og|oszenie o zwołanlu Wa nego Zgromadzenia i inne zwąane z tym czynności dokonywa|e są zgodnie z
Właściwymi pzepisam] prawa, W szczególności KsH oraz postanowieniami statutu.

Projekty Uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Wraz z uzasadnieniem oraz innymi

materiałami, Wtym lóWnież Wymaganym pŻez odpowednie pŻepisy prawa są zamieszczane na strone
internetowej społki zgodnie z obowązującymi pŻepisam prawa' W szczególnośc KsH' umożliwiając
akcjona uszom zapoznanie się z nimi ] dokonan e ich oceny'

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmn ej jed ną dwudziestą kapitalu zakładowego mogążądać
umieszczenia okreśonych splaw W porządku obrad najb]iższego Wanego zgrornadzenia. Żądane powinno
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zostać zgłoszone Za.Żądowi n]e później njż na dwadŻeścia jeden dn przed Wyznaczonym terminem Wanego
Zgromadzenia' ajeżeli zostanie złożone po tym terrninie, WóWczas zostanle potraktowane jako Wnosek o
zwołanie nadzwyczajnego Walnego Z!ron]adzenia' Żądanie powinno zaw erac uzasadnlen]e lub plo]ekt uchwały

dotyczącej prcponowanego punktu porządku oblad imoże zostać złożone W postacj elektron cznej na

następujący adrcs e_mailowy spółk ] od ewnie@od ewn]epolskie'pl' Akcjonariusz Iub akcjonariusŻe załączają do
żądania składanego W postaci elektronicznej skany ]miennego śWjadectwa depozytowego potwierdzającego fakt
posiadania odpowiedniej iczby akcji społk oraz dokumentóW potwierdzających tożsamośó akc]onar]usza ub

upEwn enie osób reprezentujących akcionarjusza do działania W jego irnien u' szczegołowo określonych przez

Regulamif.

ZaŻąd jesl obowjązany niezwłocznie, jednak n]e później niż na osiemnaście dni pŻed Wyznaczonym lerminem
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmjany W polządku obrad, wprowadzone na żądane akcjonariusŻa lub

akcjonariuszy. ogłoszenie następu]e Wsposób Właściwy d|a zwołania Wainego zgromadzenia'

Akcjona usz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej iedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą pŻed
terrńinem Wanego Zgrcmadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy Wykorzystaniu środkóW komunikac]i

eektronicznej projekty uchwałdoiyczące spraw Wprowadzonych do porŻądku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które ma]ą zostać Wprowadzone do poŹądku obrad' spółka niezwłocznie ogłasza projekty Uchwał na
stronie internetowej.

odwołanie Walnego zgrcnadzen a, W któlego porządku obrad' na Wniosek uprawnionych podmiotóW,

umieszczono okreśone sprcWy, lub które zwołane zostało na taki Wniosek, możliwe jest tyko za zgodą
wnioskodawcóW' W innych prŻypadkach Walne Zgromadzenie może byó odwołane, jeżell iego odbycie napotyka
na nadzwyczaine przeszkody lub jest ocz}Ąłiście bezpŻedmjotowe'

odwołanle ub ewentuana zmiana terminu Wanego Zglomadzenia następuje W tak sarn sposób' jak jego

zwoła|ie wraz z podaniem uzasadniena, zapewniając p|Ży tym jak najmn ejsze u]emne skutki dla społki i
akcjonaruszy.

odwołan e oraz Zmiana terrninu Wanego Zgromadzenia powlnna nastąpić n ezwłocznie po Wysląplen u

pzesłanki uzasadnlającej odwołanie lub zmianę 1erminu, ale nie póŹniej, niż na sieden] dni pzed dn em Wa]nego
Zgrornadzenia' Jeżeli odwołanie lub zmiana teminu Walnego Zgrcmadzenia nie może nastąpić W tenninie
okreśonym W zdaniu popęedzającym, Wa ne Zgron]adzen e powinno odbyć się' chyba że z okolicznościWyiika,
że jest to niemożliwe lub nadmiem e utrudnione' Wówczas odwołan e albo zmiana terrl]inu może nas1ąpió W

każdy'n czasie pued datąWalrego Zgronadze"ia'

Kompetenc]a do odwołania Walnego Zgrcmadzenia pŻysługuje Wyłącznie orqanowi lub osobie, która zwołała

Wa ne Zgromadzen]e Walne Zgrornadzenia odbywająsię W siedzibe spółkiW starachowicach' W Warszawle Iub

Kielcach.

t]dzał W obGdach Walneqo Zqromadzenia

Prawo uczestniczen a W Walnym Zgromadzeniu mająty ko osoby będące akcjonariuszami na 16 dni pŻed datą
Wa nego Zgrcmadzenia (dzień rejestracj ucŻestnictwa W Walnym Zgromadzenlu)'

Akc]onarusz uczestniczy w obradach Wanego Zgromadzenia iWykonuje prawo głosu osobiście lub prŻez

pełnomocnika' Pełnomocnictwo do uczestniczenia WWa|nym Zgromadzeniu iWykon}"i/ania prawa głosu Wymaga

udzielen a ra oisnie lub w po$ac elekrrcrrcznej.

Bezpośrednio pzed rozpoczęciem obrad Walnego Zgrcmadzena' dokonuje się rejestracjj akcjonar]uszy

uprawnionych do uczestn czenla wWalnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz, który zam erza uczestn czyó W obradach Walnego Zgromadzen a Wykonywaó prawo g]osu

osobjścle, lub W plzypadku udzielenia pełnomocnictwa, akcjonariusz lub pełnomocnik powinien W ce u dokonania

t0
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idenMkacji akc]onariusza' złoŹyć na ręce osoby lub osób WyznacŻonych do rejestrac] akcjonańuszy dokumenty

określone w Regu aminie Walnego Zgromadzen a'

Udzielenie pełnor.ocnictwa w postaci eLektronicznej nje Wymaga opat,zenia go bezpecznym podpisem

elektronicznym Weryfikowanyr. pŻy pomocy Ważnego kwalillkowanego ceMkatu' Fakt udzjelenia
pełnomocnlctwa W postacj elektron cznej należy zgłosió zalządowi plzy [ryko.Żystaniu środkóW komunikacj

elektrcn czne]' Zawiadomienie moŹna pEesłać pocztą elektroniczną na adrcs e-nrailo\Ą1 spółk!:

odlewnle@odlewniepolskie'pl' szczegołowe zasady udzjelenia pełnomocnictwa otaz sposób iego WeMkacji

okreś|a Regulamin Walnego Zgromadzenia.

członkowie Zarządu Rady Nadzorcze] rnają prawo uczestniczenia W Walnym Zgromadzeniu, a gdy jest to

uzasadn]one charakterem spraw umieszczonych W porządku obrad' powinni uczestniczyć W Walnym

Zgromadzeniu.

ZaŻąd ]ub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie może zapraszaó do uczestn czenia W Walnym

Zgromadzeniu b egłych rewidentóW, prawników' ekspeńóW inne osoby, W szczegó ności jeżeli Wymaga]ątego

kwestie zamjeszczone W po|Żądku obrad osoby te mająprawo zabieraó głos na żądane członkóW ZaEądu lub

Rady Nadzorczej, tak iak członkowie zarządu ub Rady N adzorczej (w szczególności mogą się Wypow adać poza

ustaloną kolejnością móWcóW) Na Wniosek uczestnika Zgromadzenia' Wane Zgromadzenje może podjąć

uchwałę porządkową W sprawie usunięcia z sali każdejŻ takch osób'

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udziałeksperc poszczególnych akcjonariuszy, o ile przewodniczący ne
postanowi inaczej' ZaŻąd powinien zapewnió obecnośó biegłego rewidenta spółkl na zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu' a na żądanle Rady Nadzorczej także na nadzwyczajnym Wanym Zgromadzeniu. Członkowie

Rady Nadzorcze] iZaEądu oraz biegły rewdent spó|k] powinni' W granicach swych kompetencii iW zakresie

niezbędnym d a rozstlzygania spraw on]awanych pvez Wa ne Zglomadzenie' udzielać uczestnikom Walnego
Zglomadzen a wyjaśnleń infonnacji dotyczących społki'

Zarząd zapewnia powiadomienie członkóW Rady Nadzorczej' biegłego rewldenta spółki olaz inne osoby, które

rnają zostaó zaproszone na Wa ne zgromadzen e, o mieiscu' czasie j polządku obrad Walnego Zgromadzenia
oraz prŻekazuje mateńały' które mogąbyó prŻedstawone akcjonańuszom plzed Walnyr. Zgromadzeniem'

otwarcie Walneqo Zoromadzenia i Wybór Przewodniczaceqo

Wa ne Zgromadzenie otwiera PEewodniczący Rady Nadzolczej' a W raz]e jego n eobecnośc Prezes ZaŻądu
albo osoba Wyznaczona pŻez Zarząd'

osoba otwiefa]ąca Walne Zgrornadzenie doprcWadza do niezwłocznego Wyboru PrŻewodniczącego'
powstrzynrując sę plzy tym od jakichkolwiek innych tozstrzygnięó merytorycznych lub formalnych'

Wyboru Przewodn]czącego dokonuje się W głosowani! tajnym oddając głos na jednego ze zgłosżonych

kandydatóW' PŻewodnlczący obe]mu]e pŻewodn cbvo obrad' stwierdza prawidłowość zwołania Walnego

Zglomadzena oraz ]ego zdolność do pode]mowania Uchwał' a następnie prŻedstawia porządek obnd'
o7ewooriczący larządla soolz ądZenie listy obecrości

Obradv Wa neqo Zoromadzen a

obrady WaInego Zgromadzen]a prcWadzi Przewodniczący zgodnie z pŻyjętym polządkiern obrad, p'repisar.i
prawa' statutem i Regulaminem' W szczególność udz]ela głosu uczestnikom Wa nego Zgromadze|ia' zarządza

!łosowania i ogłasza Wyn]k głosowań'

PEeWodn czący może rozstrzygać spra\Ą} porządkowe, nje ma jednak prawa, bez zgody Walnego

Zgrcmadzen a, usuwać lub zm]eniać kolejności spraw zamieszczonych W porządku obrad'

Każdy akcjonariusz może podczas Wanego Zgromadzenia zgłaszać prcjekty uchwał dotyczące spraw

Wprowadzonych do porządku obrad zgodrie z przep]sami KsH'
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PŻewodniczący może W uzasadnionych plzypadkach samodzelnie zarządzaó krótkie pzeMy polządkowe W

obradach Walnego Zglomadzen]a niestanowiące pŻeMy W obradach Walnego Zgromadzenia W roŻumeniu
KsH' PŻeMy porządkowe nie mogąmieć na celu utrudnian a akcjonariuszom wykon}llan]a ich praw'

Wa]ne Zglomadzenie może zalzŃzać pŻeMy W obradach Wlększością dwóch izecich głosow, plŻy czym
łącznie pŻeMy ne mogątMać dłużejn!ż tzydŻ]eścidni'

Po Wywołaniu sprawy przewidzianei W po|ządku obrad PrŻewodniczący albo osoba Wskazana pŻez
PrŻewodniczącego zwięźle omawia daną sprawę, W szczegóLnośc] prŻedstawia opin]ę Rady Nadzorcze] W

splawie Wniosku lub projektu uchwały proponowanego do p|zyjęcia pŻez Walnego Zgromadzenie po czym
Przewodn]czący otwiem dyskusję' udz]elaiąc głosu W kolejnościzgłaszania się móWcóW

Przewodn]czący udziea poza ko|ejnością głosu członkom ZaEądu' Rady Nadzorczej a bo biegłen]u rewidentowj

spółki'

o zamknięciu dyskusji decyduje Pęewodniczący' Po zarnkn ęc u dyskusji Plzewodniczący zarządza głosowanie,

chyba że koniecznejest zarządzen e przeMy porządkowej'

Akcjonariusz ma plawo do czasu zamknięcia dyskusj nad punktern poęądku oblad do Wnjesenla propozyc]

zmian do treści projektu uchwały proponowanego do p|zyięc a pęez Wa]ne Zgromadzenie' Propozyc]a powinna

być uzasadniona pżez akcjona usza Propozycje można składać pisemnie na ręce PŻewodniczącego albo
ustnie do protokołu obrad W propozycji naleŹy Wskazać imię inazwisko albo nazwę (ilmę) akcjonariusza, a W

pŻypadku akcjonańusza reprezentowanego pzez przedstawiciela, róWnież imię inazwisko przedstawiciea'

PŻewodniczący może zaŻądzić, aby uczestnicy Walnego ZgromadŻen a głosowali W polządku ustalonym pŻez
PŻewodniczącego

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący abo osoba Wskazana przez niego podaje do Wadomości
uczest1ikóW Wal']ego Zgronadze"]ia \Ą}1ik glosowar a

Akcjonarusz Żgłasza]ący sWó] spzedw n]a możliwość zgłoszenia do protokołu oblad Walnego Zgromadzenia
zwięzłego uzasadn]enia spŻec Wu'

PŻewodniczący zamyka Wa ne zgromadzenie po Wyczemaniu Wszystkich punktÓW polządku obrad'

l]chwałY Walneqo Zqromadzenia qłosowanie

WaLne Zgrcmadzenie może podejmować uchwałyjedynie W sprawach objętych porządk]em oblad' chyba że cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany na Wanym Zgrcmadzen u, a nikl z obecnych nie zgłosi] spŻecwu
dolyczącego powzięcia uchwały' Wniosek o zwołan e Nadzwyczajnego Wa nego Zgromadzenia oraz Wnioski o
charakteŻe porządkowym mogąbyó uchwalone' mimo że nie były um eszczone W porządku obrad.

Uchwały zapadają bezwzg lędną Większością głosóW' jeżeliptzepisy KsH lub postanowienia statutu nie stanowią
]naczej' WięksŻośc ą tlŻech cŻ$/artych głosóWWdne Zgromadzenie podejmuje uchwałyW pŻedm oce:

zmiany statutu spółki, p|zy czym jeśli ŻWiększa śWiadczenia akcjonarlszy lub uszczupla prawa pęyznane

osobiście akcjonańuszowi Wymaga zgody Wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy;

- zgody na zbyce, obciążenie Lub Wydzieżawienie p.zedsięborstwa spółki;

zmiany p.Żedrn otu pŻedsiębiorstwa lub zakresU działalnościspołkii

Żgody na zbycie ub obclążene jakichko]Wiek akt}"'vów trwałych o jednostkowej Waltości początkowej W

księgach spółkl' bez uwzględnenia odplsóW amońyzacyjnych i plzy uwzgędnieniu Żwiększenia wańości
początkowej aktywóW W księgach spółk 

' 
róWnej lub WyżsŻejod 10 000 000 zł;

podzjału' połączenia lub prŻekształcenla spółki;

- obniżen a' podwyższenia lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
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Dokonywanie przez spółkę czynności faktycznych lub prawnych Wyżej Wymienionych może nastąpić Wyłącznie

po upŻedn m uzyskaniu uchwały Wanego Zgror.adzenia na podstawie uprzednio zapadłej uchwały Rady
Nadzorczej pozwwnie opin ującei dokonanie zamie.Żonych czynności'

Z ŻastrŻeżeniem obowiązujących pftepsóW prawa, Walne Zgromadzenie nroże swoją uchwałę prŻyjęĘ
wcześn ejzmienić albo uchylić'

Projekt uchwały powinien zostaó odcztlany pŻed rozpoczęciem głosowania' Jeżei projekt uchwały został
Wydrukowany jest dostępny d a każdego obecnego akcjonariusza, a żaden akcjonariusz nie domaga sę jego

odcz}łan a W całości, PrzewodnicŻący może zan echać odcz}ływania całości pqektu uchwały odwołując s]ę do

!Ąydrukowanejtreśc]'

Porządek głosowania ustala PŻewodn czący' plzy czym W pieMszej kolejnośc] glosu]e się poprawki do projektu

uchwały 0esŻcze Wcześn]ej powinny być głosowane popmwki, które rozst.Żygają o innych Wnoskach co do
poprawek)' a następnie głosu]e się nad projektem uchwały z przyjętym Wcześn ej poprawkaml'

Akcjonariusz Wchodzący w skład organu społki nie może brać udziału w głosowaniu nad własnym absolutorum'
ale może brać udziałw głosowaniu nad udzelenierl] abso utorium nnyn] osobom'

G]osowan]a na Walnych Zgromadzeniach odbywająs]ę co do zasady plzy ltrykoŻystaniu kań do głosowania lub

urządzenia elektronjcznego służącego do oddawania głosóW lub pEez podniesienie rak ' Głosowania mogą byó

pęeprowadzane W inny sposÓb' jeże iWalne Zgronradzenie tak zdecyduie'

z zastlzeże|en obow]ązujących pŻepisóW prawa i postanoweń statutu, głosowan]e jest jawne' Tajne
g]osowan]e ZaŻądza się plzy \Ąyborach oraz nad Wnoskami o odwołane członkóW organóW społki lub

llkw]daloróW' o pociągnięcie ich do odpowjedzialnośc]' iak róWnieź W sprawach osobowych' Tajne głosowan e
należy róWnież zaŻądzić na żądane choóby jednego z akcjonariuszy obecnych lub repreŻentowanych na

Walnym Zgromadzenlu

skład osobowy izmiany, kłóre w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego
olaŻ opis działania organów zarŻądzaiących' nadzorujących lub administrujących
spółki oraz ich komitetów

zaĘąd spółki

Zgod]']ie ze statutem społ(i' ZaEąd społki składa się z jednego ub Większej liczby członkóW, lecz nie Więcej niż
czterech członkóW W tych granicach liczbę członkóW Zarządu ustala Rada Nadzorcza Zarząd Wieloosobowy
stanowiąPreŻes i pozosta i członkowle ZarŻądu, Wtym Wiceprezes Zarządu

Kadencia ZaŻądu tlwa tzy lata' członkóW Zarządu powołuje się na okres Wspólnej kadenc]i l,landaty członkóW
ZaŻądu Wygasają po upływie kadencji z dniem odbyc]a WaLnego Zgromadzenia Żatwierdzającego spEwozdanie
za pełny rok obrotowy pełnienia funkciiczłonka ŻarządL].

W 2012 roku ne Zmieniany był skład Zarządu' ZaŻąd spółki działał W składzle powołanym pŻez Radę
NadzorcząW dn u 01 kwietn a 2010 r':

Pan Zb]gn eW Ronduda ' Prczes zalządu

Pan Leszek Waczyk _ Wiceprezes Zarządu

Pan Ryszard Pisarski - Wiceprezes ZaPądu

ll



sprawa/dan'e zdąądu ? d?iałdląo\fl spal\i ĄLL!]nei aDLEWNIE PoLsKlEw 2a12 oLu

lnformacja o

stan na dz]eń

31.12.2011t.

31 12 2012 t

Liczba kobiet

0

0

udŻiale kobiet i mężczyŹn w zarŹądzie spółki w latach 2011-2012

Liczba mężczyzn

3

Kompetencje, organizacja izasady dzałania ZaŻądu sąreguLowane postanow]enlami KsH, statutu, Regulam nu
ZaŻąd! oraz Dobrych Plaktyk Spółek Nolowanych na GPW, które zostały plzyjęte do stosowan a pŻez społkę'

Według statutu i Regu|an] nU zaządu, zalz# plowadzj sprawy spółk] niezastŻeżone pŻez ustawę' statut lub
uchwały Walnego Zgrcmadzenia do kompetenc]i innych organóW społki' ZarŻąd reprcZentuje społkę We
Wszystkich czynnościach sądo\Ą}ch ipozasądowych społk '

Jeżeli ZarŻąd iest Wie]oosobowy, do składania oświadczeń W n]ieniu społki upoważniony jest Prezes zaŻądu
sar.odzie]nie a bo dwóch członkóW ZarŻądu łącznie albo członek ZaŻ ądu łącznie z Prokurentem'

Zarząd odbywa posiedzenia W miarę potrzeb' nie Żadzieiiednak n ż raz W m]esiącu'

członkóW Zarządu, W tym Plezesa ZarŻądu' powołuje i odwołU]e Rada Nadzorcza' odwo]an]e członka ZarŻądu'
W tym Prezesa Zarządu, następuje tylko i rłyłącznie z Ważnych powodóW określonych W statucie, W sposób z
zachowaniem procedury określonei W s 15 statutu statut \Ą1miena nr'in następujące rodzaje powodóW

uprawniających do odwołania członka ZarŻądu

- sbvieldzone Wyrokiem sądu (choćby nieprawomoc|ym) działanie na szkodę spółki' naruszenie umowy o
pracę, naruszenie pŻez spółkę postanoweń umóW z bankanrl lub innych stotnych umóW okteślonych W
Statuciel

- postawenie mocą prawomocnego posta|owienia prokuratora ZarŻutu w sprawie karnej o popełniene
przestępstwa umyślnego ściganego z oskażenia publicznego]

prcWadzenie dz ałalności konkurencyjnej Wobec społki;

utrata zdolnośc do pracy lub utrata zdolnoścido czynnościprawnych]

- ziożen e oświadczenia Wol] W jmjeniu społki bez Wymaganych uchwał oQanóW spółk lub spŻecznego z
tymiuchwałami;

- n]edoptowadzenie do dopuszczenia Akci seri G do obrotu na GPW do 31 grudnia 2011 r' lub n ezłożen e do
KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu em syjnego Akcji Serii G do 31 marca 2011 r.;

n edotŻymanie pŻez spółkę zatwierdzonych pŻez Radę N adzorczą budżetóW ] programóW finansowych ze
Wskazanymi Wątkan] ] dopuszczenie się pŻez spółkę zwłok 30 dni W zapłacie kwoty ponad 50000 zł
przewidzianej W Układz]e;

n euczestniczenie W 4 posedzenach ZaŻądU, naruszenie obowiązku zwolan]a Wanego Zgromadzenia o
dłużej niż 7 dn]'

Zgodnie Ż Regulaminem Zarządu, cŻłonkowie ZaEądu pełnią swe obowiązki osob śc e ub p.zez ustanowonych
plzez zarząd pełnomocnikóW. ZaŹąd może udziel]ó pracownikowi pełnomocnictwa szczególnego obejmującego
umocowanie do czynności ok]€ś]onego rodzajU'

ZarŻąd zbieE się na posiedzeniach zwoływanych prŻeŻ Prezesa, które odbnł/ająsię co najmniej raz W mies|ącu'
Posiedzenia Zarządu odbywają się W siedz]bie spółk' Zwołanie posiedŻenia Zarządu W innym mieiscu jest

]ednak dopuszcza ne, jeśli żaden z członkóW Zarządu nie sprŻeciwi się temu na piśmie n ezwłocznie po
zawiadomlen u go o planowanym m ejscu pos]edzenia Zaządu' Zwołanie posiedzenia za granicąjest moż iwe
ty]ko W nadzwyczajnych pŻypadkach uzasadnionych oko icznośc]ami W przypadku gdy ZaŻąd jest
Wieloosobowy, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zaftądu' Na Wniosek pozosiałych członkóW ŻarŻądu'
Prczes zalządu jest zobowiązany z!łołać posiedzenie ZaŻądu W termjnie 7 (siedm u) dni od dnia złożen a
wniosku
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Zgodnie Z Regulam nem zalządu, decyĄe zalziu są podejmowane W form e uchwał' Dla Ważności uchwały
Wyn]agane jest Żawadomienle o posiedzeniu Wszystkich członkóW Zarządu oraz obecność na posedzeniu co
najmniej dwóch trzecich jego składu' L]chwały zapadająW drodze g]osowania jawnego bezwzględną Większością
głosóW obecnych na posiedzen u' Każdy członek ZaŻądu posiada jeden głos' W pjzypadku róWności głosóW
decyduje głos Plezesa Zaządu' W uzasadnionych plzypadkach uchwały mogą być podejmowane bez
odbywana posiedzenia ZaŻądu, W formje obiegowej' Głosowanie obiegowe może zalządzić kaŻdy człarck
Zarządu' Uchwały podjęte W tym tryble są Ważne' jeże i Wszyscy członkowie ZaŻ ądu zostali powladomieni o
keści projektu uchwały ] po podpsaniu go pęez co najmniei połowę członkóW ZaŻąd!.

Na mocy Regulaminu zaEądu do spraw Wymagających uchwałZarządu należą

_ Wszystkie sprawy, w zakrese których decyzje pod egajązatwerdzen u pŻez Radę Nadzorczą lub Wa ne
ZgromadŻenle'

przy]mowanie na każdy rok obrotowy Planu Działalności społkij uzyskaiiejego zatwierdzenia pŻeŻ Radę
Nadzorczą najpóźn]ej do końca poprzedniego roku obrotowego'

_ pŻyimowanie strategicŻnych P]anóW Rozwoju spółk,

Żmiany oQanizacyjne przedsiębiorstwa spółk],

_ decrŻje W spraw e n eodpłatnego przekazania sk]adnikóW majątkowych spółki o Wańości jednostkowej
pŻ ekraczającej 3 500 zł'

inne istotne dla ]nteresóW społkidecyzje pŻekraczające zwykłe czynnościZaządu'

Zgodn]e ze statutem oraz Regulaminem ZaŻądu ZaŻąd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczei na
dokonanie następujących czynnościI

1' poddan]e pod głosowan e Walnego zgromadzen a jakejkolwiek uchwały dotyczące] zbyca lub iabyca
przedsiębiorstwa'

2' zakładanie przez spółkę oddziałóW ispołek oraz nabyc]e, objęcje ]zbyc|e akcji ub udziałóWW spółkach,

3' nabycie, zbycie' Wydzieżawlen]e, Zamianę ub obciążenie nieruchomośc ub udz]ału W nieruchomości' a W
przypadku określonym W ad' 394 s 2 KsH' poddanie pod głosowan e Walnego Zgron]adzenia iakejkolwiek
uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółk dom nującej albo społki ub spółdzie ni zależnej,

4' nabycie, zbycie, Wydzieżawienie, zamianę lu b nne lozporządzen e, bądź obciążenie ]nnego m en a spółki,
czy to W ramach jednej transakcji czy też W ramach kiku powązanych transakcii, którego Wartość rynkowa
pŻel^}ższa 400 000 złotych, a W przypadku określonym W ad' 394 s 2 KsH, poddanie pod głosowan e
Walnego zgron]adŻenla jakiejkolwek uchwały dotyczącej nabycja rn enia od społki dominującej albo społki
lub spÓłdz e|ni zależnei,

5' dokonywanie WydatkóW pŹekracza]ących kwotę 400 000 złotych, z Wyjątk]em WydatkóW Wyszczegó nionych
W zatwiedzonym rocznym budżec e społk lub WydatkóW ponoszonych W toku zwykłej działa|ności społki,
niezbędnych w zakresie: produkcji od|ewóW że iwnych ] innych odlewóW W asońymentach typowych dla
produkcji spółki; spzedaży huńowej lub detalicznej tych od ewów lub powstaiących z nich produktóWl
nabywania surcWcóW, mateńa]óW lub nośn kóW energii' plzy czym _ o le dokonanie WydatkóW ponoszonych
W toku zwykłejdziała]noścl spółkj Wjediostkowe] kwocie pŻewyższaó będzie 5 000 000 złotych i nie będŻie
p]uewidziane W Żatwerdzonym locznym budżece spółki _ pŻynajmn ej ]eden członek ZaŻądu będzie
zobow]ązany poinformowaó o zamiaŻe zacągnięcia takiego zobowiązania PŻewodniczącego Rady
Nadzorczej, z co na]mniej 2 dniowym WypŻedzen]em, a obowiązek powiadomena będzie mógł zostać
Wykonany także pocztą elektroniczną lub faksem'

6 Zawarcie' istotną zmianę lub rozwązane iakejkolwek umowy' która może skutkowaó powslan]em

zobowlązań pieniężnych społki pŻekraczających kwotę 400 000 złotych, a także zaciąlnięce, stotna
zmiana lub lozwiązal]ie tak]ch zobowiąŻań ne popzez zawaTcie umow}, z Wątk]em tego, co (i)

przewidziane iest w zatwierdzonym rocznym budżecie społki lub (ii) zobowiązań zaciąganych, zrnien anych
lUb rozw ąz}ł'lanych w toku zwykłe] dŻ]ałalnośc] społki' niezbędnych W zakresie: produkcji odleWóW
żel]Wnych innych odlewóW W asońyrnentach typowych dla produkcji spo]ki spŻedaży huńowej lub
detalicznej tych odlewóW jub powstających z nich produktóW] nab}Ąrvania surowcóW, materiałóW lub nośnikóW
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energii, plzy czym _ o ile zaciągn ęcie, istotna zmiana lub rozwjązywanie takich zobowiązań skutkować
będzie po stronie spółk zobow|ązanjem do dokonania WydatkóWw kwocie nie n ższejniż 5 000 000 złotych i
nie będzie pŻewidziane W zatwierdzonym rocznym budżecie społki _ prŻynajmniej jeden człarck zarządu
będzie zobowiązany poinformowaó o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej W sposÓb uregulowany
postanow en iami pkt' 5) powyżei,

7 zawarcie przez społkę umowy społki c}Ą! nej, jawnej |ub komandtłowej, umowy o udzia]e W zyskach lub
plzychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby pl"Wnej bądź jakiejkolwek innej podobnej umowy' na
podstawe której pŻychody spółki lub jejzyski sąlUb rnogąbyć dzielone z innymiosobami lub jednostkam 

'
a W przypadku umóW' o których mowa W ań' 7 KsH poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia
jakiejko|Wiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,

8' zaciąlnlęce kledytu' Żaclągnięce pażyczk wzez spółkę olaz ustanowiet]ie zw]ązanych z nim
zabezpieczeń, jeŹel kwota głóWna takie] poŹyczki ]ub kredyłu przekracza 400 000 zlotych'

9' udzieenie przeŻ spółkę pożyczki,

10' udział spółki W czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze spółką
(bezpośredn o lub pośredno) ub akcjonariusz Spółki' opńcz drobnych akcionańuszy' których udzał W
kapitale zakłado$1m spółk n e pŻekracza 1%,

11' powołanie prokurenta iustalenie WysokościWynaorodzen]a d a prokurentóW'

12' udz]elanie prŻez społkę poręczeń' gwaranc]i iWszelkich obcążeń Eeczowych majątku spółki' W każdym
pŻypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji iinnych obciążeń rzeczowych majątku społki
pŻekroczyłaby Iub pEekracza 400 000 złotych' chyba że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i)

było pŻewjdziane W zatwierdzonym rocznym budżecie spółk lub (ii) dokonywane jest W toku zwykłej
działa]noścl społki i niezbędne W zaklesie: produkcji odlewóW żeliwnych i innych odleWóW W asońymentach
typowych dla produkcji spółki; spŻedaży huńowej lub deklicznej tych odlewóW lub powstających z n ch
ploduktóW; nabyłVania surowcóW' materiałóW lub nośnikóW energli, pEy czym _ o ile poręczen e] gwarancja
a|bo obciążenie skutkować będzie mogło po stlonie spółki zobowiązaniem pjeniężnym W kwocie 5 000 000
złotych l nie będzie pŻewdzane W zatwierdzonym rocznym budżecie spółk _ przynajmn|ej jeden członek
Zalządu będzie zobowiązany po nlomować o tym PŻewodniczącego Rady Nadzorczej W sposób
Jregulowa']y poslarowie1iaTi pkl' 5) powyże

13 udzieanie przez spółkę polęczeń, gwarancji iWszekich obciążeń ęeczowych majątku spÓłki innych nż
Wymienione W pkt' 12) powyże]'

14 ustanowienie zastawu ub innego obciążenia na akcjach społki'

15 sponsorowanie jakichkolwiek p.ŻedsęWzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie dalowizn W kwoc]e
pęewyższającejW roku obrotowym 100 tysięcy złotych'

16 nabycie akc]iWłasnych pEeZ spółkę, a W pzypadkach okteślonych w ań' 362s 1 pkt' 2i8 KsH poddanie
pod głosowan e Wanego Zgromadzenia jakiejko|Wek uchwały dotyczącej nabyc]a akci Własnych pŻez
spółkę,

17' poddanie pod głosowanje Wa nego Zg romadzenia jakie]ko Wiek uchwały dotyczące]umoŻenia akcjispółk 
'

18' dokonanie istotnej zr.iany W zasadach rachunkowości stosowa|ych przez spółkę,

19' nabywan]e i zbywanie spółdzlelczego Własnościowego prawa do |okalu'

20' emisja dłużnych papjeróW Wańościowych' z zastŻeżeniem punktu 21,

21' poddanie pod głosowanie Wa]nego Zgromadzenia kwest| emsji ob gacji zamjennych ub z prawem
p erwszeństwa i emisji WarrantÓW subskrypcyjnych, o ktÓrych mo\^/a W ań' 453 s 2 KsH'

ZaŻąd jest zobowązany spolządzić na każdy rok obrotowy pan działalnośc spółki i Uzyskaćjego Zatw erdzen e
pęez Radę Nadzotczą najpóżniej do końca popEedniego rcku obrotowego'

Pęedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej cz]onkóW zawiera W imieniu spółki z członkam zarŻądu
spÓłki umowy o pracę oraz Wszelk e inne umowy, a także reprezentuje społkę W sporach między n ąa cŻłonkami
zalządu'
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Rada NadŻorcza

Rada Nadzorcza składa się z pęciu członkóW' w tym Przewodnlczącego iWicepżewodniczącego

członkowe Rady Nadzorczej są powoływan i odwoływan pŻez Walne Zgromadzenie zwykłą Wjększością
głosóW, pod Warunkem że za uchwałą o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej głosowali Wszyscy
akc]onariusze, którzy W momencie głosowan a pos adają samodz]eln ie, każdy z osobna, akcje reprezentujące co
najmnjej 15% kapitału zakładowego spółk]' odwołanie członka Rady Nadzolczej następuje tylko z Ważnych
powodóW' o kiórych jest mowa W statucie'

Kadencja Rady Nadzorczej tlv/a trŻy lata' Mandaiy członków Rady Nadzorczej Wygasają naipóżniej z dniem
odbyc a WaLnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnien a lunkcj '

Zgodnie z Regularninem Rady Nadzorczej pr"ed upł}Ą4iem kadencji mandaty członkóW Rady Nadzorczej
Wygasa]ą

W raz|e rezygnacj członka Rady Nadzorczejz pełnionejfunkc]i' z dniem powiadomienia Rady Nadzorczejo
rezygnacii,

W razie odwołania członka Rady Nadzorczej pŻez Wane Zgrornadzen e' z dniem podjęcia stosowne]
uchWały'

w pzypadkJ śTierciczon(a Rady \ad7orc7ej'

W razie' gdy Wskutek Wygaśn ęcla mandat! skład Rady Nadzorczei zmniejszy się poniŹej 5 członkóW,
Pzewodniczący powiadomj Zarząd społki o potrzebie nlezwłocznego zwoła| a Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadze|ia celem uzupełnjenja składu Rady Nadzorcze] co najmniej do ustawowego m nimum członek Rady
Nadzorczej nje powinien bez lstotnej przyczyny rezygnoll/ać z pełnienia tej funkcji W trakcie kadencj' ieżeli
mogłoby to uniemożliwić działan e Rady Nadzorczej' a W szczegÓlności ]eś i mogłoby to uniemożliwić terminowe
podjęcie istotnej uchwały

W 2012 r n]e zmieniany był skład Rady NadŻorcze]' Rada Nadzorcza działała W składzle powołanym przez
NadzwycŻajne Wa|ne Zgromadzenie społki Akcyjnej 0DLEWNlE PoLsKlE W dniu 2 kW etnia 2010 r:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie społkl
kadencję

W skład Rady zostali powołani:

Pani Joanna Łączyńska - suchodolska

Pan KazimieE KWiecień

Pan Tadeusz Ryszard Piela

PaniJózefa Famie ec,

Pan Roman PaWeł Wrona

powoła]o pęciu członkóW Rady Nadzorczej na wspólnątŻyetnią

Zgod nle ze złożonym] ośW adczeniam pŻ ez cz]on kóW Rady Nadzorcze]' kryter um n iezależności zgodn ie z s 20
ust' 2b statutu spo|k], spełn iają następujący członkowie Rady

Pan Józefa Famielec'

Pan Roman Wrona

PŻewodnicząca Rady Nadzorczej

WicepŻewodn czący Rady Nadzorczej

oraz sekretaŻ Rady Nadzorczej

Czlonek Rady Nadzorczej

cŻ]onek Rady Nadzotczei

członek Rady NadŻorczej
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sprawazdanje zarządu z działalnoki spdki Akcyjnej aDLEWN|E PoLsKE w 2012 loku

lnformacja o udziale kobiet imężczyŻn w Radzie Nadzolczejw latach 2011-2012

stan na dzień Liczba kobiet Liczba mężczyzn

31.12.2011 t

31.12.2012t.

2

2

3

3

Kompetencje, oQanizacja j zasady dzałanja Rady Nadzorczej są regulowane postanowieniami KsH, statutu'
Regu aminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk spółek Notowanych na GPW, które zostały przyjęte do
stosowania pŻez społkę'

Zgodnie Z postanowieniami statutu i Regulaminu Rada Nadzorcza sprawuie staly nadŻól nad działalnością
spółki We Wszystkch dziedzinach ]ej działalności' a W szczególności dokonuje oceny sptawozdań finansowych'
sprawozdania Zarządu WnioskóW Zarządu co do podziału zysku Iub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz
składa Walnen]u Zgromadzen u coroczne pisemne sprawozdanie z v\rynikóW tą oceny

oprocŻ innych spraw pŻewidzianych W pŻepisach prawa |ub w statucie, do kompetencii Rady Nadzorczei
należyI

1' badanie izatwierdzanie straiegicznych panóW rozwoju spółki' rocznych planóW operacyjnych i fnansowych
oraz budżetóW społki oraz planóW inwestycji spółk 

' 
jeże i pzekrcczają one czynności zwykłego zarząd!

sprawami spółk]' oraz Wszelkich istotnych zmian do nch, otaz żądanę ad zalządu szczegołowych
sprawozdań z ich wykonania,

4' powoływanie iodwoływane (W plzypadkach okleśonych W statucie) Wszystkich lub poszczeqólnych
członkóW Zarządu, W rym P rczesa zarządrJ,

5' ustalanje lczby członkóWZaŻądu na koleiną kadenc]ę,

6' zawieszanie, zważnych powodóW (W plzypadkach określonych W statucie), W czynnościach poszczegó nych
ub wszystkich członkóW ZaŻądu, W tym Prezesa Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do
czasowego wykonywania czynnośc członkóW Zarządu' w tym Prezesa Zarządu nie mogących sprawowaó
swoich czynności,

7' usta an e zasad Wynagradzanla czła|ków zalządu zatrud nionych na podstawie umowy o pracę lub nnej
umowy,

8. Wybór biegłego rewdenta do pŻeprowadzenia badania sprawozdań finansowych'

9. zatwerdzanie pŻedstawionych pzez zalząd pro]ektów regulaminu pAcy zalządu innych regu]an]inóW
organizacyjnych,

10' udzielanie Zarządowizgody na czynnośc, do których Wynraganajest zgoda Rady Nadzorczej

11' Wykonywanie zadań Komitetu Aud}łu, o którym rnowa W ustawie zdnal m?j)a 2009 roku o biegłych
lewidentach lich samoŻądzie' podmiotach uplawn]onych do badania sprawozdań ilnansowych oraz o
ladloęe publiclny"l' W tym W szc4gó nośLi

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowei spółki oraz Wykonywanie czynnoscl rew zji
ilnansowe], popŻez m'n monitorowanie procesu plzygotowan a sprawozdań lnansowych oraz
monitorowanie Żete nośc] informacji fnansowych pŻedstawianych pzez spółkę]

b) monitorowanie skuteczności systemóW kontroi WewnętŻnej' audytu WewnętŻnego, jeże] został
powołany, oraz zalz$za| a ryzykem popŻez min przeg ąd, przynaimniej raz W roku procedur
kontroli WewnętrŻnej i zalządzania ryzykiem W ceu zapewnienia zgodności z przepisam i

Wewnętznymi regu]acjaml' a także ocenę pzestlzegania zasad zaządzana r}zykiem oraz
pŻedstawianie rekomendacji W tym zakrese;

c) monitorowan ie Wykonywania czynnośc rewizji finansowej poprzez rn 
' 
in ' mon tolowan ie nieza eżnośc

aud}łora W odniesieniu do wykonywanych przez niego badań oraz omawjanle z audytorem pżebiegu

Ptocesu audytul
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d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, W tym w pŻypadku śWjadczenia usług innych nż Wykonywanie czynności rew zji
finanso!'/ej.

Pzynajmnie] dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Wo nych od jakichkolwiek powiązań ze społką iej
akcionariuszami lub pracownikami, jeżelj te powiązania mogłyby istotnie Wpłynąć na zdo nośó takiego członka do
podejmowania bezstronnych decyzji (członkowie n ezależnl)' Za członka niezależnego rnoże być uznana osoba'
która ]ącznie Wypełnia poniższe Warunki

1. njejest in e była pzez ostatnie 3 lata pracownikem społkilub społki stowarzyszonej'

2 n e pe]ni ] nie pełn]ła pEez ostatn e 5 |at funkcji członka ZaŻądu spółki ub spółk] stowaŻyszonej,

3 n e ]est akcjonariuszem lub nie leprezentuie Wżaden sposób akcjona usza posiadającego pakjet kontro ny'

4 n e otrzymuje n ie otrŻyn]ywała W c ąg u ostatn ch 5 at dodatkowego Wynag rodzenia W znaczącej Wysokości
(poza na|eżnym z t}łułu członkostwa W Radzie Nadzorczej) od spółk lub spolki stowaŻyszone]'

5' nie utrzymuie obecnie ani nie utzymywała W ciqgu ostatniego roku znaczących stosunkÓW hand owych ze
spółką ub spółką stowaŻyszoną bezpośrcdnjo ub W charakteŻe Wspóln]ka akcjonariusza, członka
la7ądu' p?oowr'ka soólki ra starcw'skJ k'ercw']iczym

6' niejestobecnie, aniW ciągu ostatnich tŻech lat nie była Wspólnikem lub pracown]kiem obecnego ub byłego
podmiotu śWiadczącego usługibiegłego rewidenta na rzecz społki,

7' nie pełniła funkcjiczłonka Rady Nadzorczej dlużei njż 12 lat licząc od daty pieMszego wyboru'

8' nie iesi b iskim członkiem rodziny osób, o których mowa W pkt 1) _ 7); za bliskich członkóW todziny uważa się
małżonka, Wstępnych i zstępnych peMszego stopn a' rodzeństwo, Zięcia, synowąoraz powinowatych W tej

samejlnii istopniu.

PEeWodniczący Rady Nadzorczej reprczentujejąna zewnątrz' organizuje placę i prowadzi jej obrady'

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w m arę potEeb, nie rzadzieij'"dnak niż cztery razy W roku obrotowym

Posiedzen a Rady Nadzorczej zwołuje PEeWodn czący Rady Nadzorczej z Własnej in cjatywy albo na żądanie
członka Rady Nadzorczej lub Zarządu' We Wniosku o zwo|anie Rady Nadzorczej rależy podać proponowany
poŻądek obrad' Przewodniczący Rady NadzorcŻej powin en zwołać posiedzenie W tenninie dwóch tygodni od
otEymania Wniosku' Jeże i pos]edzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane pęez Pęewodniczącego W

term]nie WyŹej określonym i naruszene tego term nu tMa dlużą niż 7 dni roboczych, WóWczas
W ceprzewod niczący uzyskuje prawo do zwołania Właściwego posjedzen a Rady NadŻorczej'

Posiedzeniom Rady Nadzorczej pŻewodniczy jej Pżewodniczący' Jeże i W posiedzeniu Rady Nadzorczei n e
uczest]']iczy PŻewodn czący, pos edzenlu Rady Nadzolczejprzewodniczy Wiceprzewodniczący'

Posledzenia Rady Nadzorczej zwoływane sąz podaniem proponowanego poEądku oblad' ze Wskazan]en], które
sprawy są podeimowane W ramach Wykonywania zadań Komltetu Aud},tu, za pomocą zaw adom ień Wysyłanych
lstami poleconymi, kurierem' faksem lub pocztą elektroniczną co najmn]ej na siedem dn pzed tem nem
posedzenia' W uzasadnionych, nagłych plzypadkach posedzenia Rady Nadzorcze] mogą być zwowane bez
zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomien a, jednakże zwołanie musi zostać dokonane faksem' Istem
poleconym ub pŻez kuńera albo w formje elektronicznej iie póŹniej nż 1 roboczy dzień prŻed p]anowanym

dniem posiedzenia

Uchwały Rady Nadzorrzej zapadają Większością trzech pjątych głosóW, o ile W posjedzen u Rady Nadzorczej i

głosowaniu uczestniczy wszystkich pęc u czlonkóW Rady Nadzorczej' W pŹypadku, gdy na posiedzen e Rady
Nadzorczej stawi się Wyłącznie czterech jej członkóW' olaz pod Warunkiem' że Wszyscy jei cŻłonkowie zostali
ptawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posedzenia' decyzje zapadają Większoścą tzech czwadych
głosóW W pŻypadku' gdy na posiedzenie Rady Nadzorczej stawl sę Wyłącznie trzech jej czlonkóW, olaz pod

Warunkiem' że Wszyscy jej członkow e zostal prawidłowo zawiadomienio term]nie imejscu posiedzena, decyzje
zapadają Większością dwóch trzecich głosóW' Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji, o jLe W je]

posiedŻeniu ucŻestniczy mniejniŹ 3 członkóW'
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Uchwały Rady Nadzorczej mogą być pode]mowane bez odbyva|ia posiedzenia Rady Nadzolczej W trybie
pisemnyr.' członkowe Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć W pos]edzenlach Rady NadŻorczej za pomocą
środkÓW porozun]]ewan]a się na odległość' W tym popzez dwustronną komunikac]ę W czasie rzeczywistym, W

ramach której członkow]e Rady Nadzorczei mogą Wypowiadać sę W toku posiedzenia, przeb}łtva]ąc W mie]scu
innym niż miejsce odbycia posiedzenia' pod Warunkiem, że choó ieden z członkóW Rady Nadzorczej Żnajduie się
fizyczn e W miejscu odbycia posiedzenia oraz pod Warunkem' że Wszyscy członkow e Rady Nadzorczej otrzyma
proponowaną treść uchwał bądź piserllnie bądź W formie elektron]cŻ|e] przed rozpoczęciem głosowania nad
daną uchwaĘ Ponadto członek Rady Nadzorczej może brać udzjał W podejmowaniu uchwał Rady Nadzorcze]
oddając swój głos na piśm e za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej' oddanie głosu na pismie nie
n]oże dotyczyó spraw Wprowadzonych do polządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Wykonuje swoje obowiązkj kolegialnie' może jednak delegować swoch członkóW do
samodzienego pełnieniaokIeślonych cŻynnośc nadzorczych'

członkon] Rady NadŻorczei może zostać pŻyznane Wynagrodzen e, którego Wysokość okreś]a uchwa]a
Walnego Zgron]adzen]a' cŻłonkom Rady Nadzorczej pzysługuie zwrot kosŻtóW zw ązanych Ż udz]ałem w
pracach Rady Nadzorczej' Koszty działalności Rady Nadzorczej pokryWa spółka Rada Nadzorczej korŻysta z
pornieszczeń biurowych' ulządzeń i materiałóW spółk 

' 
a obsługę administracyjno techniczną Rady Nadzorcze]

zapewnia zaftąd '

KomitetAudytu

W dn u 3 Września 2010 roku Nadzwyczajne Wdne Zgromadzen e społki powierzyło Radzie Nadzorczej zadania
Komitetu Audytu W związku zad' 86 ust' 1 i3 ustawyZdnia 7 maja 2009 roku o biegł,/ch rewidentach i
ich sanorządzie, padniotach uprawnianych da badania sprawozdań finansowych onz a nadzane
publicznym

K.y,ter um niezależnoścl ikompetenci W dziedzinie rachunkowości ifinansóW spełnia Pan prof' zW dl hab.
Józeia Fam elec'

Do zada'] {orritetu AudIu należy W s7czegolrosci:

1)rnonitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej społki oraz wykonywat]ie czynności rewizji flna|sowej,
popŻez m'jn monitorowanie procesu plzygotowania sprawozdań finarso$ych oraz mon]torowanie rzetelności
]nformacji flnansowych przedstawianych pEez społkę;

2)rnonitorowa]']ie skuteczności systernóW kontroli Wewnętrznei' audytL] WewnętŻnego, jeżeli został powołany,
onz zaŻądzan\a ryzykiem popŻez m' n pżegląd' przynajnrniej rcz W roku procedur kontrol wewnętrznei i

zalządzan a ryzykien W ce]u zapewnenja Żgodności z pŻepisami iWewnętŻnym regulacjami' a także ocenę
prŻestŻegania zasad zarządzaniaryzyklen araz plzedstawianie rekomendacj w tym zakresei

3)monitorowanie Wykonywan a czynności rewizii finansowej poprŻeŻ m in. monitorowanie nieza eżności aud}tora
Wodniesieniu do Wykonyvanych pŻez niego badań oraŻ omawian e z audytorem przebiegu procesu aud}łu]

4)monitorowanie nieza eżl]ości biegłego rewidenta podrn otu uprawnionego do badan a sprawozdań finansowych,

W tym W pęypadku śWjadczenia usług innych niż Wykon}.Vvan e czynności rewizji finansowej'

Zadania Kom tetu Audytu Rada Wykonuje obok dotychczasowych funkcji nadzorczych' D]a celóW prŻejrzystości
podeimowanych pŻez Radę Nadzorczą działań Reguamin Rady został uzupełniony o kwestie technczne
Wskazujące idoprecyzowujące' kiedy Rada Nadzorcza dzala \Ą/ykonując Zadania Kom]tetu Aud}łu'
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