
Proiekty Uchwał na zwyczajne Walne zgromadzenie
spółki Akcyjnei oDLEWNlE PoLsKlE
zwołane na dzień 05 maja 2014 roku

Projekt UcHwAŁY Nr 1 /20'14
zwyczajnego Walnego zglomadzenia spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLSK|E z dnia 05 maja
2014 r' w sprawie Wyboru PŻewodniczącego Zgromadzenia'

sl
Działając na podstawie ań' 409 s1 Kodeksu Spółek Handlowych is 34 ust' 1 statutu spółki
zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSKIE dokonuje Wyboru

na PŻewodniczącego Zgromadzenia.

s2
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'

Projekt ucHWAŁY Nr 2 /2014
zwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 05 maja
2014 r' W sprawie pŻyjęcia poządku obrad'

s1
Zwyczajne WaIne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLSKlE postanawia pŻyjąć
poządek obrad o następującej tleści:

1 ' ł)twarcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia'

2' Podjęcie Uchwały W pŻedmiocie Wyboru PŻewodniczącego Zgromadzenia'

3' Sporządzenie listy obecności'

4' stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego Walnego Zgrornadzenla ijego
zdolności do podejmowania uchwał-

5' Podjęcie uchwały w sprawie pzyjęcia poŻądku oblad'

6' RozpatŻenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zaEądu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, a także Wniosku zalządu doIyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2013'

7' złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z jej działalności jako organu spółki za
okres od dnia 01'01.2013 roku do dnia 31'12'2013 roku, W tym obejmującego: ocenę
sprawozdania finansowego Spółki za lok obloiowy 2013' ocenę sprawozdania zarządu z
działalności spółki w 2013 roku, ocenę Wniosku ZaŻądu dotyczącego sposobu podziału
zysku za rok obrotowy 2013.

8' Podjęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013.

9' Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zaządu z działalności spółki
za rok obrotowy 2013.

10' Podjęcje uchwały W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013'



11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Człankom zalządu
z wykonania pzez nich obowiązków W 2013 loku'

12. Podjęcie uchwał W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
Wykonania przez nich obowiązkóW W 2013 roku'

13. Zanrknięcie ob.ad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki absolutorium

spółki absolutorium z

ś2
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'

Projekt UCHWAŁY Nr 3 /2014
Zwyczajnego Walnego zglomadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z dnia 05 maja
2014 r' W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 01 stycznia
2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt. 1 Kodeksu spółek Handlowych i s 27 ust. 3 pkt' 1

statutu spółki zwczajne Wa ne zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwa a, co następuje:

s1
Po rozpatŻen]u zatwjerdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 slycznia 2o13
r' do 3'] grudnia 2013l' zbadane pŻez biegłego rewidenta' składające się z:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans spolządzony na dzień 31 grudnia 2a13 r', który po stronie aktywóW i pasywóW

zamyka sję sumą 78 007 750'70 zł (siedemdziesiąt osiem milionóW siedem tysięcy
siedemset pięódziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy),

3) rachunek zyskóW istratza rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r' do 31 grudnia 2013 r'
wykazujący zysk netto W Wysokości 5185372'41 zł (pięó mjlionów sto osiemdziesiąt
pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy)'

4) zestawienie zmian W kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznla 2013
r' do 31 grudnia 2013 r' wykazujące Wzrost kapitału Własnego o kwotę 5187 434'46 ż
(plęć miiionóW sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta tŻydzieści cźery zlote
czterdzieści sześó gloszy)'

5) rachunek pŻepływóW pien]ężnych za rok obrotowy od 0'] stycznia 2013 r' do 3'l grudnia
2013 l' wykazujący zw]ększenie stanu środkóW pieniężnych o kwotę 4 675 840'58 zł
(cztery m Iiony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieścl złotych
pięódziesiąt osiem 9roszy),

6) dodatkowe informacje i objaśnienia'

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'
s2



Projekt UCHWAŁY Nr 4 /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z dnia 05 maja
2014 l' w sprawie zatwieldzenia sprawozdania zalządu z działa|ności spółki za okres od
01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Działąąc na podstawie ań' 395 s2 pkt' 1 Kodeksu Spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 'l

statutu spółki zvlczajne Waine Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala, co następuje;

sl
Po rozpatrŻeniu zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od 01
stycznia 2013 r. do 31 grudnla 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Proiekt ucHWAŁY 5/2014
Zwyczajnego Walnego zgromadzenia spółkiAkcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnia 05 maja
2014 r' W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013'

Działając na podstaw]e ań' 395 s 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i s27 ust' 3 pkt 2
statutu spółki zwycza)ne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSKlE s'A'
uchwala' co następuje:

s1

zysk netto za lok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r' W Wysokości
5185372,41 zł (pięć mi|ionóW sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sledemdziesiąt dwa
złote czierdzieści jeden groszy) plzeznacza się W całości na pokrycie straty z lat
popzednich.

Uchwała wchodzi w Źycie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 6 /2014
Zwyczajnego Walnego zglomadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 05 maja
2014 l' w sprawie udzie|enia członkowi ZaŻądu spółki abso]utorium z wykonania
obowiązków'

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych is 27 ust' 3 pkt' 3
statutu Spółki zwycza|ne Walne Zgromadzenie spółkl Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala' co następuje:

s1
Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie _ Plezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej oDLEWNlE
PoLSKlE absolutor|um z Wykonania pzez njego obowiązków za okres od 0'] stycznia 2013
r. do 31 grudnia 2013 r.

s2

s2

Uchwała wchodzi W życie z dniem podjęcia
s2



Proiekt ucHWAŁY Nr 7/20t4
Zwyczajnego Walnego zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnla 05 maja
2014 r. w sprawie udzielenia członkowi ZaŻądu spółki absolutorium z Wykonania
oboWiązkóW'

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu Spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu spółki zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLsKlE
uchwa]a' co następujel

sr
Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi _ Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej
oDLEWN|E PoLsKlE absolutorium z Wykonania przez niego obowiązkóW za okres od
01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała wchodzi W życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego zglomadzen]a spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnia 05 maja
2o14 l. w sprawie udzielenia członkowi zaŻądu spółki absolutorium z Wykonania
oboWiązkóW'

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu Spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
Statutu spółki zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwa|a' co następuje]

sl
Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiernu _ Wiceprezesowi Zarządu spółki Akcyjnej
oDLEWNlE PoLsKlE abso|utorium z Wykonania przez niego obowiązkóW za okres od
01 styczlia 2013 r. do 31 grudlia 2013'

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcla

Projekt UGHWAŁY Nr 9/2014
zwyczajnego Walnego zglamadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnia 05 maja
2014 r' w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absoluto um z Wykonania
obowiązków'

Działąąc na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu spółki zwycza]ne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSKIE
uchwala, co następuje:

s1
Udziela sję Pani Joannie Łączyńskiej-suchodolskiej _ Przewodnjczącej Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE abso]utorium z Wykonania wzez nią obowiązków za
okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

s2

s2

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia
s2



Projekt UcHwAŁY Nl 10I2o14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLSK|E z dnia 05 maja
2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonania
oboWiązków'

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt. 3
statutu spółki zwycząne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala' co następuje:

s1
Udziela się Panu KazimieŻowi Kwietniowi - WicepŻ ewodniczącemu i sekretaŻowi Rady
Nadzorczej spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLsKlE absolutorium z Wykonania przez niego
obowiązkóW za okres od 0'] stycznia 2013 r. do 3'] grudnia 2013 r'

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia

Projekt UCHWAŁY Nr 11l2o14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z dnia 05 maja
2014 r' w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonanja
obowiązkóW'

Działając na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych is 27 ust' 3 pkt' 3
statutu Spółki zwycząne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwala, co następuje:

sl
Udziela się Panu Tadeuszowi Pieli _ członkowi Rady Nadzorczej spółki Akcyjnej
oDLEWNIE PoLSK|E absolutorium z Wykonania pzez niego obowiązkóW za okres od
01 stycznia 2013 r. do 31 grudr a 2013 r.

Uchwała Wchodzj w życie z dniem podjęcla

Proiekt ucHWAŁY Nl 1212014
Zwyczajnego Walnego zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 05 maja
2014 l' w sprawie udzie|enia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonania
oboWiązkóW'

Działając na podstawie art. 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu spółki zwczajne Walne zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE
uchwa]a' co następuje:

sr
Udziela się Panu Romanowi Wronie _ członkowi Rady Nadzorczej spółkj Akcyjnej
oDLEWN|E PoLsKlE absoiutorium z Wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

s2

s2

Uchwała wchodzi w życie z dn em podjęcia'
s2



Proiekt ucHWAŁY Nr 13/2014
zwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dnia 05 maja
2014 l' w sprawie udzielenia członkow| Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonania
oboWiązkóW'

Działąąc na podstawie ań. 395 s2 pkt' 3 Kodeksu Spółek Handlowych i s 27 ust' 3 pkt' 3
statutu spółki zwczajne Wa|ne zgromadzenie Spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLsKlE
uchwala, co następuje;

s1
Udziela się Pani Józefie Famielec _ członkowi Rady Nadzorczej spółki Akcyjnej oDLEWNlE
PoLsKlE absolutorium z Wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r'
do 16 maja 2013l..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Proiekt IJCHWAŁY Nr 1412014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsK|E z dnia 05 maja
2014 l' w sprawje udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z Wykonania
oboWiązkóW'

Działając na podstawie ań. 395 s2 pkt' 3 Kodeksu Spółek Handlowych ] s 27 ust' 3 pkt' 3
Statutu spółki zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLsKlE
uchwa|a' co następuje:

s1
Udziela sję Panu Adamowi stawowernu - członkowi Rady Nadzorczej spółki Akcyjnej
oDLEWNlE PoLsKlE absolutorium z wykonania pzez niego obowjązkóW za okres od 17
maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcla

ZAP.ZAD

s2

s2

PREZES Z


