
ODTEWN IF

ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego zgromadzenia

L

Zarząd spÓłki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z siedz]bą W starachowicach przy Ale] Wyzwo en a 7o
wpisanej do Rejestru Przeds ębiorcóW prowadzonego przez sąd Rejonowy W Kielcach X Wydzał
Gospodarczy Kąowego Rejestru sądowego, pod numerem KRs 0000024126' działąąc na
podstawie ań 399s1wzW'Żart 395WŻW'Żań 402'Kodeksu społek Handlowych Wzwiązkuzs
28 statJtu społk zwo'L.e zwycza!1e walne Zglo.nadŻer e' l.tore oooędzie s ę w łr u 19 czerwci
2015 roku o godz.11'' w sledzib e spółk W starachowicach przy u AejaWyzwoenia70

.

Porządek obrad wyzą wymienionego ZwycŻajnego Walnego Zgromadzenia spÓłkj:

1' oh'arc e Zwyczajnego Wa nego ZgrornadŻen a'2' Podjęcie UchWały W przedmiocie wyboru Przewodniczącego zgromadzenia
3' sporządzenie listy obecności
4 stwierdzenie prawidłowośc zwołania Zwyczajnego Walnego zgromadzenia jego zdolnoŚc do

podejmowania !chWał
5. Podjęc e uchwały W sprawje pŻyjęcia poŻ ądku obrad6' Rozpatrzenie sprawozdan a finansowego spółkj alaz sprawozdania zaŻądl)

z dŻ ałalności spółk] Ża rok obrotowy 2014, a także wniosku ZaŻądu dolyczącego podz ału zy;ku
za rok obrotowy 2014.

7' Złozenie sprawoŻdania Rady NadzorcŻej społki z je] działalnośc jako organ! społki za okres od
dn]a 01'01 2014 lokt] do dnia 31.12'2a1Ą @kL) W tym obejmującegó: oce;ę sp.awozdan a
finansowego spó]k za rok obrotowy 20]4, ocenę sprawozdania Zarządu z dzlał; ności spó]k W

_ 2014 roku, ocenę Wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2bl4.8. Podjęcie uchwa]y w sprawie ŻatweTdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy
2414.

9' Podjecie uchwały w sprawie Żatwierdzen]a sprawoŻdanja zaŻądu z dzialaności spółki za rok
obrotowy 2014.

10 Podjęcie uchwały W sprawie podŻ ału zysku za rok obrotowy 2o14
1'1' Podjęcie uchwa] w sprawe udz elenia członkon zaŻądu spÓłki absolutorium

z Wykonania prŻez nich obowiązkÓW W 2014 roku
12' Pod]ęcie uchwał W sprawe udŻielenia cŻłonkom Rady NadŻorczej spÓłki absolutorium z

wykonan]a przeŻ n ch obowiąŻkóW W 2014 roku'
13 Zamkn]ęcie obrad Zwycza]nego Walnego Zgrornadzenia

t.

Działając zgodnie z art. 4o2'? KsH spÓ]ka przekaŻu]e inforrnacje dotyczące udz ału W ZwycŻa]nym
Walnym Zqromadzeniu spółki:

1' Akcjonariuszowi lub akc]onarruszom reprezent!]ącym co najmniej 1/2o kapitału Żakładowego
prŻys]ugu]e prawo Żądania umreszczenia okreś|onych spraw w porządku obrad Zwyczajneóo
Walnego ZgromadŻen a spółk ' Żądanie powinno zostac zgłosŻone Zarżądowi spółki ńie póŹn-E
niż |a 21 dn przed terminem zwczajnego Walnego ZgromadŻenla tj do 2b maia źo15 r'
Ządanie pow nno zawierać uzasadn enie lub pro]ekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad' Żądan e może zostac zlożone na p śmie w siedz bi; śpÓłki pod adreśem Aląa
WyŻWolenia 70, 27-200 starachowice ub w postaci elektroncznej i prŻes]ane na następu]ą;y
adres poczty elektronicznej spółki: od]ewnie@od ewnieoo sk e p

sedzbaiad€ssPolk 27200 sleŹ.j]Ówice Ae]aWy&oeia70 Te +48,11275860c Fax +484] 2758680co82

spo]ka ale]estrcWanaw sądŻe Re]onowymv] Ke.ach X frydzial Gospodarczy (ra]owego Releslfu sadoweqo KRs 0000024126
(aptalzak|adoĘ spo]k 6] !]92 363'00 z]oĘch Wpia.ony w Ćr]oś.
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Akcjonariusz pownien Wykazać posiadanie odpowedniej icŻby akcj na dzień złożenia żądania
zalącząąc do żądania śWiadectwo depozytowe.

W pĘypadku akcjonarilszy będących osobaml prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić
rÓwnież uprawn]enie do działan a W jm eniu tego podmloiu załącŻając aktualny odp]s z KRs
Akcjonariusz lub akcjona usze Spółki reprezentujący co najmnjej 1/20 kapitału zakładowego
mogą pżed term nem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na pśmie W siedzibie
spó]k pod adresem Aleja Wyzwo enia 70, 27_200 starachowice lub przy Wykorzystaniu środkóW
komunikacji elektron cznej (na adres pocŻty e|ektronicznej spÓłki podany W pkt 1 powyŹej)
prqekty uchwał dotyczące spraw Wprowadzonych do pożądku obrad Zwyczajnego Wa|nego
Zgromadzenia Iub spraw' które mają zostać wprowadŻone do porządku obrad

Akcjonar]usz powinien Wykazać posiadanie odpowiedniej lczby akcji na dzień złoŹenja Żądania
załącząąc da ządaf,ia świadechvo depozytowe'

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi pofuVierdzić
równ eż uprawnien e do dzjałania w imieniu tego podmiotu załączając aktua ny odpis z KRs.
Każdy z akcjonariusŻy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekiy
uchwał dotyczące spraw WprowadŻonych do porŻądku obrad'

Akc]onariusz może uczestnjczyć w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu oraz Wykonywac prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika' spó]ka !dostępni Wzór formularŻa poŻwalaiącego na
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawerającego dane określone ań' 402's] pkt 5
Kodeksu społek Handlowych na swoje] stron e internetowej WlVłV od]ewniepo skie'p|'/relacie
lnWeŚtorsk]e/Wa]ne zgromadzenie

spÓłka n e nakłada obowjązku udz elan a pełnomocnicb'a na powyższym formularŻu i dopuśc] do
reprezentowania na zgromadzeni! kaŻdego akc]onariusza którego pełnomocnik złoży
pełnomocnich/Vo pisemne o dowolne] treści' jeś ] tylko będzle z niego Wynikało' że udzie aiący
pełnomocnich//a jest uprawnony do udziału w Zgromadzen u' kto jeŚt pełnomocnikiem iŹe
składany dokument stanowi newątpLiwie Woę mocodawcy by pełnomocnlk brał udział W
zgromadŻen u W jego imienu iWykonywał pĘysługu]ące mu prawa' Pełnomocnik Wykonuje
Wszystkie uprawn enia akcjonarilsza na Wanym Zgaornadzeniu chyba że co nnego wynika Ż
treści pełnomocnich/Va' Pełnomocnik moŻe udŻ]e]ić dalszego pełnomocnictwa ]eżeiWynika to z
treści pełnomocnichr'r'a. Pełnomocn k moŹe Teplezentowaó Węcej niŻ jednego akcjonariusza l

głosowaÓ odmiennie z akcji kazdego akc]onariusza. Akc]onaliusz pos adający akcje zapisane na
Więcej niż jednym rachunku pap eróW Wańościowych może ustanowić oddzielnych pe]nomocnikóW
do Wykonywan a praw z akcji Żapisanych na każdym z rachunkÓW. Zasady Wykonywania prawa
głos! pŻez pełnomocnika stosuje slę do wykonywan a prawa głosu przez innego przedstawiciela
akcjonar usŻa

Pełnomocnictwo do głosowanja przez pełnomocnlka powinno być udzelone na piŚmie |ub w
postaci elektroniczne]. Udzeenie pełnomocnichva w postaci eektronicznej nie Wymaga
opatrzenia bezp;ecznym podpisem elektronicŻnym Werl kowanym przy pomocy WaŻnego
kwal f ikowanego certyf ikatu.

AkcjonariusŻ jest zobowiązany przesłać do spółki nformację (skan dokumentu W formacie PDF
lub podobnym) o udzlelen u pełnomocnictwa w postac elektronicznej na następujący adres poczty
e ektronicznej spÓłki: od ewnie@od ewn jepo skie p , najpóŹniej na ]eden dzeń przed dniem
Zwyczajnego Wa nego Zgromadzen a, tj. do dnia 18 czerwca 20'15 r.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnict\ła w zwyczainym Wa nyrn Zgromadzeniu po
okazaniu dowodu tożsamośc' a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości iważnego
pełnomocnich'a udzieonego W formre psemnej lub W postaci eektronicznej (W tym ostatnim
przypadku pełnomocnik powinien okazać Wydrtrk pełnomocnictwa) Przedstawicie]e osób
prawnych ub spółek osobowych Winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich
re]estróW Wym enia]ące osoby uprawn one do repreŻentowania tych podm]otÓW'

statut spÓłk nie pŻewiduje moŻliwoŚci uczestnczenja, możLiwości wypowiadania sę an
Wykonywan a prawa głos! na zwyczą|y(| Walnym Zgromadzeniu prŻy wykorzystaniu środkóW
komunikacj elektron jcznej.

6 Regulam n Walnego zgromadzenia spółk n]e
korespondencyjneqo.

przewiduje możliwości głosowania

siedziba adEsspólk: 27.200 slata.how]Će Ae]aWyZWołń70 Te '.484] 2758600 Fax:"484127586B0do82
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7.

10.

11.

Akcjonar]usŻ spółki będzie miał prawo uczestn czyć w zwcza)nym Wa]nynr Zgromadzeniu
spółki' jezeli:

a) na szesnaście dni przed datą zwyczajnega Walnego Zgromadzenla (dzień re]estracj
uczestn ch/Va W Walnym Zgromadzeniu), tj' 03 czerwca 2015 l. będzie akcjonariusŻem spółki
tj' najego rachunku pap erów Wariościowych będą zapisane akcje spÓłki; oraz

b) W terminie pomiędzy 22 maja 2015 r. a 05 czerwca 2o,l5 r' zloŻy żądanie o wystawienie
imiennego zaśWiadczenia o prawie L]czestnicb'a W Zwyczajnyrn Walnym Zgromadzenlu w
podmioce prowadzącyrn rachunek papieróW Wa.tościowych na którym zapisane są akcje
spółki'

spółka ustala listę akcjona uszy uprawnionych do uczestnictwa W Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawe Wykazu przekazanego je] pżez Krajowy Depozyt PapieróW
Wańościowych (KDPW) a spożądzonego na podstawe Wystawionych przez podmioty
prowadŻące lachunki papierów wańościowych miennych zaŚWiadczeń o prawie uczestnictwa W
Walnym zgromadŻeniu' Na trzy dni powszednje przed terminenr ZwycŻajnego Walnego
Zgromadzenia, tj. od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 18 czerwca 2015 r. w godzinach od 8 00
do 15.00 w siedzbie społki zostanie wyłożona do wglądu lsta akcjonariuszy uprawnionych do
ucŻestnictwa w zwyczajnym Walnym Z9romadzeniu Akc]onarusz będzie mÓgł Żażądaó
prŻesłania mu l]sty akcjonaruszy nieodpłatn e pocztą eektroniczną podając adres' na ktÓry lsta
pownna byc Wyslana Akc]onarlusz rnoże zgłosić powyższe żądanie Ża pośredn clwem poczty
elektronlcznej na adres: od ewnie@odlewn epolskre p

osoby uprawn one do uczestnich'a w Zwyczajnym Wa nym Zgromadzen u mogą l]zyŚkać pełny
tekst dokumentacji, która ma byó prŻedstawlona na zwyczinym Wa nyTn Zgromadzen u, oraz
prqekiy uchwał W sjedzbie spółki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27'200 starachowice W
godz nach od 800 do 15.00 Ub na stronie nteraetowej spÓłki WWw od ]ewn ie po|skie 

' o|łe|ac e
]nWestorskie/Walne ŻgromadŻen]e

spółka będzie udostępniala Wszelkie informacje dotyczące zwycza]nego Wa nego Zgromadzenia
na stron e ntelnetowej spólk pod adresem Www od ewniepo skie.plłelac e inwestolskie/Wa]ne
ŻgromadŻen e

osoby uprawnione do uczestnicŻen]a w zwycząnym Wa]nym Zgromadzen u proszone są o
dokonanie rejestracji ipobranie kań do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęcem obrad
Zwycza)nega Walnega Zgromadzen a.
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załącz|ik:
Żałącznik Nr 1 - Prqekty lJchwał ZWZ
Załącznik Nr 2 - Forrnularz pełnomocnict\'a
załącŻnik Nr 3 - lnformacja o ogólne] liczbie głosóW
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