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ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia

1.

zarząd Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibą W starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70'
Wpisane] do Rejestru Przedsębiorców prowadzonego prŻeŻ sąd Re]onowy w Kielcach' X Wydział
Gospodarczy Krajowego Re]estru Sądowego, pod numerem KRs 00a0024126' dzia]aiąc na
podstawie ań 399 s 1wŻW Ż ań' 402'Kodeksu spółek Handlowych w związku z s 28 slatutu spółk
zwołu]e Nadzwyczajne Walne Zgromadzene, które odbędzie się w dniu 02 listopada 2015 roku o
godz.1luo w sreozioie Soo,"ru, Starac-owrcacl' p zy u Ae.aWyzwoeraTO

sedŻba adresspółk] 2/200 slacĆhÓwĆĆ, A]e]a ily Ólei a 70 Te +484] Ż758600 Fai]+48412758680dc82

.

Porządek obrad Wyżej Wymienionego NadŻWyczajnego Walne9o Zgromadzenia Spółki:
1 otwarcie Nadzwyczajnego Walnego zgrornadŻenia
2 Podjęcie Uchwały W prŻedmiocie wybor! PrŻewodniczącego Nadzwyczajnego Wa nego

Zgtanadzerla.
3 sporządzen e isty obecności'
4 sh']erdzenie prawidłowośc zwołan a NadzwycŻajnego Walnego Zgromadzenia jego zdolności

do podejmowanla uchwal.
5 Podięcie uchwały W sprawie przyjęc a porządk! obrad.
6 Pod]ęcje uchwały W sprawie uzupełnien a składu Rady Nadzorczej spólkl, kiórą kadencja

rczpaczęla s]ę 17 maja 2013 r' upłyne'16maja2016r.
7 zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego ZgromadŻenia

t.

Działa]ąc zgodnie z ań. 4o2'Ż KsH spÓłka pżekazuje ]nformacje dotyczące udz ału W NadzwycŻajnyrn
Wa nyrn Zgrornadzeniu spółki:

1 Akcjonariuszowi lub akcjonaruszom reprezentu]ącym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo Źądania umlesŻcŻenia okleślonych spraw W porządku obrad Nadzwycza]nego
Walnego Zgromadzenia spółki' Żądanie powinno zostać Żgłoszone Zarządowi spółk nie później
niż na 21 dni przed term nem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia' tj' do 12 października
2015 f. ząda|ie powinno zawieraó uzasadnienie lub poekt uchwały dotycŻącej proponowanego
punktu porządku obrad ' Żądan e maŻe zosł'ać złożone na piśmie w siedŻ bie Spółkj pod adresem
Aleja Wyzwo enia 70 27-20a starachowice ]ub w postaci eektronicznej i pTzesłane na
następujący adres pocŻty elektronicŻne] spółki: odIewnie(ood]ewniepoIskie.oI

Akcjonariusz pownen Wykazać posiadanie odpowiednie] ]iczby akc]i na dŻień z]ażenia ządańa
zalącza)ąc do Żądania imienne zaświadczen e o prawie uczestnich]Va w Wa nym zgromadzeniu

W prŻypadkL] akcjonarilszy będących osobarnl prawnym spÓłkami osobowyn]j potwerdzić
rÓWnież uprawnienie do działania W imleniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRs

2' Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki repreŻentujący co na]mniej 1/20 kaptału zakładowego
mogą prz ed term nem Nadzwycza]nego Walnego Zgromadzen a zgłaszac na piśm e W sjedzib e
spółk pod adresem A eja Wyzwolenia 70' 27-200 starachow ce ub pĘy wykorzYstan]u środkóW
komunikacji eektroncznej (na adres poczly elektronicznej Spółki podany W pkt 1 powyŹej)
pro]ekty uchwał dotyczące spraw Wprowadzonych do porządku obrad NadŻWyczajnego Walnego
Zglomadzenia lub spraw' które mają zostaó Wprowadzone do porządku obrad

AkcjonarlusŻ powinien WykaŻac posiadan e odpowi_.dniej ljczby akcji na dzień złoŹenia Źądan a
załącząąc da żądańia |mienne ŻaśWladczenie o prawie uczestnictwa W walnym zglomadŻeniu'

W pŻypadku akc]onariusŻy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić
róWnież uprawnienie do dz ałan a w iIT]ieniu tego podmiotu Żałączając aktua ny odp s z KRs'

spólka Żare].strowana Wsąd?e Re]onowlm ! Kecaci x !']ydz 3ł Gospodarczy Kra]ov/gqo ie]esłu sądÓWego KRs D000D24]2d
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KaŹdy z akcjonariL]szy może podczas Nadzwyczajnego Wa nego ZgromadŻenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw objętych polządkiem obrad.

4. Akcionariusz moŹe ucŻestn czyć w Nadzwyczajnym Wa nym zgrońadzeniu oraŻ wykonywać
prawo głosL] osobiście lub przez pełnomocn ka spółka udostępn a WzÓT form! aTza
pozwalającego na wykonywanle prawa 9łost] pżez pełnomocnika zawierającego dane określone
art 402' s1 pl't 5 Kodel'su społek Handlowych na swoje] stronie ]nternetowe]
www od ewniepolskie.pl.kelac e lnwestorskie/walne zgromadzenLe

Spółka n e nakłada obowiązku udz elan a pełnomocnictwa na powyższym folmu arzu i dopuści do
reprezentowania na Zglornadzeniu każdego akcjonar usŻa' którego pełnornocnik złoŻy
pełnomocnictwo pisemne o dowo nej treści, jeśityko będŻie z niego Wynikało, że udzielający
pełnomocnich/Va jest uprawnjony do udziału W zgromadzeniu' kto jest pełnornocn k em iże
składany dokument stanow njewątp iW e Wo]ę mocodawcy' by pełnomocnik brał udŻał w
ZgromadŻen u W jego imienju Wykonyvał prŻysługujące mu prawa Pełnomocn k Wykonuje
Wszystkie uprawn]enia akcjonariusza na Wanym Zgromadzeniu chyba Źe co innego Wynika z
heści pełnomocnich,'/a' Pełnomocnik może udzielic da szego pełnomocnictwa' jeżeli Wynika to z
tleści pełnomocnich,va' Pełnomocnjk może reprezentować więcej niŹ ]ednego akcjonanusŻa
głosować odmienn e z akcjl każdego akc]onariusza' Akcjonar usŻ pos]ada]ący akcje zaplsane na
więcej niż jednym rachunku pap eróW WańoŚciowych rnoże ustanowić oddzielnych pelnońocnikÓw
do Wykonywan a praw z akcji zap sanych na kaŻdym z rachunkóW Zasady wykonywan a prawa
głosu przez pełnomocnika stosu]e sję do wykonywanja prawa głosu prŻez innego pĘedstawiciela
akcjonar usza.

Pełnomocnich,vo do głosowania przez pełnomocnika powinno byÓ udzieone na pśrnie ub W
postaci elektronicznej. Udz e enie pełnomocn c|ła w postaci elektron cznej n]e wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpsem eektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwallf ikowanego certyf katu

Akcjonaliusz jest zobowiązany przeŚłać do Spółki informację (skan dokumentu W formace PDF
lub podobnym) o !dzie eniu pe]nomocnichr'r'a w postaci elektronicznej na następu]ący adres poczty
e ektronicznej spÓłki: odlewn e@odlewniepolskie p|' na]póŹn]e] na jeden dzień p2ed dnem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen a, tj. do dnia 01 listopada 2015 r.

Akc]onariusze zostaną dopuszczen do uczestnich^/a W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni!
po okazaniu dowodu toŹsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu toŻsamości iWażnego
pełnomocnich/Va udzielonego W formie pisemnej ub W postaci elektronicznej (W tym ostatn m
przypadku pełnomocnik powinien okazać Wydruk pełnomocn ch,'/a)' Przedstawcele osób
prawnych llb spółek osobowych Winn dodatkowo okazać akiua ne odp]sy z odpowjednch
rejestlóW, Wymieniające osoby uprawnione do repreŻentowania tych podmiotów'

statut Spółki ne pŻewidu]e moż iwości uczestniczenia, rnoŻiwości zabierania głosu ani
Wykonylvania prawa głosu na NadzwycŻajnym Wa nym Zgromadzen]u przy wykolzystaniu
środkóW komunikacji e ektronicznej.

Regu amin Wa nego Zgromadzenja spółki n e przewiduje możIiwości głosowania
korespondencyjnego.

Akcjonarusz spółki będz]e miał prawo uczestniczyó w Nadzwycza]nym Walnym Zgromadzeniu
spółki jeżeli:

5.

6

7.

a) na szesnaście dni przed datą Nadzwycza]nego Wa nego Zgromadzenla (dŻeń rąestracj
uczestn ch/Va W Walnym Zgromadzeni!)' tj' 'l7 października 2015 r. będzie akcjonariuszem
spÓłki' tj' na jego rachunku pap erów Wartościowych będą zap sane akcje spółkl; oraz

b) W teminie pomiędzy 06 października 2015 .' a 19 października 2015 l. zloży żądanie o
wystawienie im]ennego zaśWiadczenia o prawe uczestnictwa W Nadzwycza]nym Wa nyrn
Zgromadzeniu W podmioce prowadŻącym rachunek paperóW wańościowych' na któryrn
zaplsane są akcje spółki

8' spółka ustala listę akcjonaruszy uprawnionych do lczestnich'a w NadzwycŻajnym Wa nyrn
Zgromadzeniu na podstawe Wykazu przekazanego jej pŻez Krajowy Depozyt Paplerów
Wańościowych (KDPW)' a sporządzonego na podstawie Wystawonych prŻez podmioty
prowadzące rachunki pap]erów Wartościowych imiennych zaświadczeń o pTawie uczestniclwa w
Walnym Zgromadzeniu Na trzy dni powszednie prŻed terminem Nadzwycza]nego Wanego
zgromadŻenia, t] od dnia 28 października 2015 r' do dnia 30 października 2015 r' w godzinach

sjedziba adrcsspÓ]k 27 200 slańchowce' Ale]aWy&oen'a70 Ie -484']27586c0 Fai *484]2758680dc82
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9.

800do15'00,Wsiedzbiespółki zostan]e Wyłożona do wglądu ista akcjonarjuszy uprawnionych
do uczestn ctwa w NadzwycŻajnym Walnym zgromadzen u. Akc]onariusz będzie mógł zaŻądać
przesłanja mu ]isty akcjonariusŻy n eodpłatnie pocztą elektronczną podając adres, na ktÓry ]sta
powinna być wysłana' Akcjonariusz moŹe zgłos ć powyższe żądanie za pośrednich]Vem poczty
elektronicznej na adres odlewnle@odlewniepolskie.ol

osoby uprawnione do uczestn ch/Va w Nadzwyczajnynr Walnynr Zgromadzen u mogą UŻyskać
pełny tekst dokumentac]i' która ma być prŻedstawiona na NadzwycŻajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz projekty uchwał W siedzibie spÓłki pod adresem A e]a Wyzwolen]a 7o 27-200
starachowice W godzinach od 8 00 do 15'00 lub na stronie iniernetowej Spółki
www odlewniepolskie.plkelacie lnweslorskie/wa ne zgTomadzenie

spółka będzie udostępniała Wszelkie informacje dotycŻące Nadzwyczajnego Walnego
zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem: Www'odlewnlepo skle pke acie
inwestolskie/walne ŻgromadŻenie'

osoby uprawnione do uczestn]czenia W Nadzwyczajnym Walnyrn Żqromadzeniu proszone sa o
dokonanie rejestracji i pobranie kań do głosowanil bezpośródnio 

-przed 
rozpoczeciem obrad

Nadzwyczalnego Wa nego Zqromadzen a.

10.

11
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Załączniki:
Załącznik Nr 1 'Projekty Uchwał NWZ
Załącznik Nr 2' Formu arŻ pełnomocnictwa
Załącznik Nr 3' ]nformacja o ogÓlnej lczb e głosów
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