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Treść raportu 
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2013 roku akcjonariuszami, którzy posiadali powyżej 5% ogólnej 
liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli: 1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w 
Starachowicach, posiadająca 5.425.246 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji 
i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 38,0113% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 
26,2544% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, 
2.Bank Handlowy w Warszawie S.A., posiadający 3.495.248 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 
czterdzieści osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 24,4890% ogólnej liczby głosów na tym 
Zgromadzeniu i 16,9146% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez 
Spółkę akcji, 3.BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie, posiadający 1.952.896 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt 
dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 13,6827% 
ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 9,4507% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze 
wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, 4.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, posiadający 1.303.586 
(jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co 
stanowiło 9,1334% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 6,3085% ogólnej liczby akcji przysługujących 
akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, 5.ING Bank S.A., posiadający 866.440 (osiemset 
sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 6,0706% 
ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 4,1930% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze 
wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji. 
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