
Nadzwyczaine Walne Zgromadzenie
spółki Akcyinej oDLEWNlE PoLsKlE
zwołane na dzień 02 listopada 2015 r'

Jaldziałając w imieniu*

Dane Mocodawayl
imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza - Mocodawcy*
adres Akcjonariusza - Mocodawcy:
PESEL/REGoN/KRs* Akcjonańusza _ Mocodawcyl

Akcionariusz/kax spółki pod firmąl
ODLEWNIE POLSKIE S.A, z/s w Starachowicach
Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice

NINIEJszYM uDzIELAM PEŁNoMocNIcTwA

PEsEL/REGoN/KRs* Pełnomocnika:

do uczestniczenia i wykonywania w ińieniu (imię i nazwisko/nazwa
Mocodawcy*) plawa głosu na NadzwYczajnym Walnyrn zgromadzeniu spółki pod firmą:
oDLEWNIE PoLSKIE s.A. (',spółka"), mającym się odbYć 02 liśtopada 2015 r. w siedżibie
spółki w starachowica.h pod adreśem Aleja wyzwolenia7oI27-2oo starachowice.

INSTRUKCJE MOCODAWCY

Mocodawca wYdaje instrukcję poprzez wstawienie znaku,x'' w odpowiedniei rubry.e. W
przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyuję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji
proszony iest o wskazanie w odpowiedniei rubryce liczby akcii, z których pełnomocnik na
głośować .'za"' "przeciw"| lub ma ,,wstrzymać się od głosu''. W przypadku blaku wskazania
liczby akcji uznaje sią że pełnomocnik jest upoważnionY do głosowania we wskazany sposób
ze wszystkich akcji posiadanych przez ak.ionariusza.

Dane Pełnomocnika:
imię i nazwisko/fi rma Pełnomocnika*
Adles Pełnomoanika!

* niepotrzebne skreś ić - 1 -



ZA PRZECIW wsTRzYMUJĘ sIĘ WG UZNANIA
PEŁNoMocNIKA

Liczba akcji: Liczba akcjii Liczba akcjii Liczba akciil

1. Podjęcie uchwały nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nwz

W przypadku głosowania PMECIW, Żgłaszam sprŻeciw Wobec podjęcia uchwałyI TAK/NIE
Inne instrukcje I

2. Podjęcie uchwały nr 2/2015 w sprawie przyięcia porządku obrad

W pEypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw Wobec podjęcia uchwałyI TAK/NIE*
Inne instrukcje i

3. Podjęcie uchwały nl 3l2o75 w sprawie uzupełnienia skladu Rady Nadzorcz€j spółki,
któĘ kad€ncja rozpoczęła się 17 maja 20'13 r. i upłynie 16 maja 2016 r.

W przypadku głosowania PRŻECIW, zgłasŻarn sprŻeciw Wobec podjęcia Uchwały: TAlvNIE*
Inne instrukqe:

2015 r.
(mi€jscowość) (data)

(podpis Akcjonariusua - Mocodawcy)

ZA PRJZECIW wsTRzYMuJĘ sIĘ WG UZNANIA
PEŁNoMocNIKA

Liczba akcii: Liczba akcji: Licżba akcji! Liczba akcii:

A PRZECIW wsTR;zYMUJĘ sIĘ WG UZNANIA
PEŁNoMocNlKA

Liczba akcji: Liczba akcji! Liczba akcji! Liczba akcji:


