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o głosze n ie o zwoła n iu Zwy czainego Wa l n e g o Zg romadze n ia

t.

Zarząd SpÓłki Akcyjnej ODLEWN|E PoLSKlE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70'
wpisanej do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach' X Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działĄąc na podstawie ań. 399 $ 1

W zW' z ań. 395 W zW. z art. 4021 Kodeksu Społek Handlowych, w związku z $28 Statutu Społki
zwołuje ZwyczĄne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 07 maja 2012 roku o godz.l100
w siedzibie Społkiw Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70

II.

Porządek obrad wyzej wymienionego Zv,tyczĄnego Walnego Zgromadzenia Społki:

1. otwarcie ZwyczĄnego Walnego Zgromadzenia.
2' Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności"
4. Stwierdzenie prawidłowoŚci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Społki
za rok obrotowy 2011, a takŻe wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy
2011.
ZłoŻenie sprawozdania Rady Nadzorczej Społki z jej działalnoŚci jako organu Spółki za okres od
dnia 01 '01.2011 roku do dnia 31'12.2011 roku, w tym obejmujące: ocenę sprawozdania
finansowego SpÓłki za rok obrotowy 201 '1' ocenę sprawozdania Zarządu z działalnoŚci Spółki w
2011 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Społki za rok obrotowy 2011.
Zatwierdzenie sprawozdaniaZarządu z działalnoŚci Społki za rok obrotowy 2011.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zyskuza rok obrotowy 2011-
Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu SpÓłki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązkÓw w 201'1 roku.

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzieldnia Członkom Rady Nadzorczej Społki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązkÓw w 201 1 roku.

'13' Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

ilt.

DziałĄąc zgodnie z art' 4022 KSH SpÓłka przekazuje informacje dotyczące udziału w ZwyczĄnym
Walnym Zgromadzeniu SpÓłki:

1' Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1l20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo Żądania umieszczenia okreŚlonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Społki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi SpÓłki nie pozniej
niŻ na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 16 kwietnia 2012 r.
Ządanie powinno zawieraÓ uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie moze zostac złoŻone na piŚmie w siedzibie SpÓłki pod adresem Aleja
Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący
adres poczty elektronicznej SpÓłki: odlewnie@odlewniepolskie.p|

Akcjonariusz powinien wykazac posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złoŻenia Żądania
załączając do ządania świadectwo depozytowe.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i społkami osobowymi potwierdzić
rownieŻ uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączĄąc aktualny odpis z KRS.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpÓłki reprezentujący co najmniej 1l20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem ZvlyczĄnego Walnego Zgromadzenia zgłaszac na piśmie w siedzibie
Społki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70,27-200 Starachowice lub przy wykorzystaniu Środkow
komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej SpÓłki podany w pkt 1 powyzej)
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projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, ktÓre majązostac wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz powinien wykazac posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złoŻenia ządania
załączĄąc do ządania świadectwo depozytowe.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić
rownieŻ uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączĄąc aktualny odpis z KRS.

KaŻdy z akcjonariuszy moŻe podczas ZwyczĄnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz moŻe uczestniczyć w ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywac prawo
głosu osobiŚcie lub przez pełnomocnika' Społka udostępni wzÓr formularza pozwala1ącego na
wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierĄącego dane okreŚlone art. 402" $1 pkt 5
Kodeksu Spółek Handlowych na swojej stronie internetowej www.odleW!iepolskie'p.l./relacje
inwestorskielwa I ne zgromadzenie

SpÓłka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyzszym formularzu i dopuści do
reprezentowania na Zgromadzeniu kazdego akcjonariusza, ktorego pełnomocnik złoŻy
pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treŚci, jeśli tylko będzie z niego wynikało, ze udzielający
pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, kto jest pełnomocnikiem i ze
składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w
Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa' Pełnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba Że co innego wynika z
treŚci pełnomocnictwa' Pełnomocnik moŻe udzielić dalszego pełnomocnictwa, jezeli wynika to z
treŚci pełnomocnictwa. Pełnomocnik moze reprezentowaĆ więcej niz jednego akcjonariusza i

głosowaÓ odmiennie z akĄi kazdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
więcej niz jednym rachunku papierów wartościowych moze ustanowic oddzielnych pełnomocnikÓw
do wykonywania praw z akĄi zapisanych na kazdym z rachunkÓw. Zasady wykonywania prawa
głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela
akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piŚmie lub w
postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie Wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego ceńyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowięany przesłaÓ do Społki informację (skan dokumentu w formacie PDF
lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty
elektronicznej SpÓłki: odlewnie@odlewniepolskie'pl, najpÓŹniej na jeden dzień przed dniem
ZwyczĄnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 06 maja2012 r.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu po
okazaniu dowodu toŻsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tozsamości i waznego
pełnomocnictwa udzielonego W formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim
przypadku pełnomocnik powinien okazaĆ wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osÓb
prawnych lub spÓłek osobowych winni dodatkowo okazac aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrow' wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotÓw.

Statut SpÓłki nie przewiduje mozliwoŚci uczestniczenia, mozliwoŚci wypowiadania się ani
wykonywania prawa głosu na ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Środkow
komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia SpÓłki nie przewiduje mozliwoŚci głosowania
korespondencyjnego.

Akcjonariusz SpÓłki będzie miał prawo uczestniczyć w ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu
Społki, jezeli:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)' tj. 21 kwietnia 2012 r. będzie akcjonariuszem Społki,
tj. na jego rachunku papierow wartościowych będązapisane akcje Społki; oraz

b) w terminie pomiędzy 11 kwietnia 20'12 r. a 23 kwietnia2012 r. złoŻy Żądanie o wystawienie
imiennego zaŚwiadczenia o prawie uczestnictwa w ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu w
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podmiocie prowadzącym rachunek papierÓW WańoŚciowych, na ktÓrym zapisane są akcje
SpÓłki.

8. SpÓłka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZwyczĄnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt PapierÓw
Wartościowych (KDPW)' a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty
prowadzące rachunki papierów wańościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu' Na trzy dni powszednie przed terminem ZwyczĄnego Walnego
Zgromadzenia, tj. od dnia 30 kwietnia 2012r. do dnia 04 maja 2012r. wgodzinach od 8.00 do
15.00, w siedzibie SpÓłki zostanie wyłoŻona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mÓgł zaŻądac
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na ktory lista
powinna być wysłana. Akcjonariusz moze zgłosiÓ powyzsze żądanie za poŚrednictwem poczty
elektronicznej na adres: odlewnie@odlewnie

9. osoby uprawnione do uczestnictwa w ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskac pełny
tekst dokumentacji, ktÓra ma byĆ przedstawiona na ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu, oraz
projekty uchwał w siedzibie Społki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice w
godzinach od 8'00 do 15'00 lub na stronie internetowej SpÓłki www.odlewniepolskie'pl/relacie
inwestorskielwalne zgromadzen ie

10. społra będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące ZwyczĄnego Walnego Zgromadzenia
na stronie internetowej SpÓłki pod adresem: www.odlewniepolskie.pl/relacje inwestorskieiwalne
zgromadzenie.

1 1 . osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o
dokonanie rejestracji i pobranie kań do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad
Zwy czalnego Wa I n ego Zgr omadzenia.
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Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Projekty UchwałZWZ
Załącznlk N r 2 - Formularz
Załącznik Nr 3 - lnformacja o ogÓlnej liczbie głosow
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