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Raport sporzą dzono na podstawie ksią g rachunkowych zgodnie ze stosowanymi w sposób cią gły zasadami 
rachunkowoś ci, zgodnymi z przepisami Ustawy o Rachunkowoś ci z 29 wrześ nia 1994 r. z póź niejszymi zmianami oraz 
wymogami wynikają cymi z Rozporzą dzenia Rady Ministrów dot. emitentów papierów wartoś ciowych.

Stosowane w Spółce zasady (polityka) rachunkowo ci, sposób wyceny składników maj tkowych oraz pomiar wyniku 
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Stosowane w Spółce zasady (polityka) rachunkowoś ci, sposób wyceny składników mają tkowych oraz pomiar wyniku 
finansowego, okreś lone zostały w Zakładowym Planie Kont (ZPK) i przedstawione w raporcie za I półrocze 2004 r .  
W zwią zku z rosną cą  skalą  produkcji odlewniczej i zwią zanej z tym istotnym wzrostem kosztów ponoszonych na jej 
uruchomienie, w IV kwartale 2004 r. Spółka dokonała zmiany w odnoszeniu kosztów nowych uruchomień . Nakłady na 
nowe uruchomienia do czasu opanowania produkcji odnoszone są  na rozliczenia mię dzyokresowe i odpisywane w 
cię Ŝ ar kosztów po ich uruchomieniu w 24 ratach miesię cznych. Ze wzglę du na dynamiczny rozwój działalnoś ci poza 
granicami kraju wykonywany w imieniu Spółki przez jej Oddział w Niemczech, w IV kwartale 2004 r. dokonano 
czę ś ciowej zmiany kwalifikacji kosztów obcią Ŝ ają cych dotychczas koszt wytworzenia i koszty sprzedaŜ y do kosztów 
ogólnego zarzą dzania, w zwią zku z zaangaŜ owaniem struktur obcią Ŝ ają cych te koszty w obsługę  działalnoś ci krajowej i 
działalnoś ci Oddziału Spółki w Niemczech.

W okresie IV kwartałów 2004 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w Spółce Odlewnie Polskie 
nastą pił w wartoś ciach bezwzglę dnych:

>wzrost przychodów ze sprzedaŜ y o 51,68 % ,  
>wzrost marŜ y brutto na sprzedaŜ y o 30,63 %,

>wzrost zysku na sprzedaŜ y o 36,04 %,

>wzrost zysku na działalnoś ci operacyjnej o 15,98 %,

>wzrost zysku na działalnoś ci gospodarczej o 33,60 %,

>wzrost zysku brutto o 33,10 %

>wzrost zysku netto o 43,62 %.

Przyczyną  korzystniejszych wyników w IV kwartałach br. w stosunku do IV kwartałów roku 2003 były wyŜ sze 
przychody ze sprzedaŜ y z działalnoś ci odlewniczej prowadzonej w kraju i usługowej realizowanej w Oddziale

Niemcy w Wiesbaden oraz korzystniejszy wynik na pozostałej działalnoś ci operacyjnej i finansowej. 
Bezpoś redni wpływ na powyŜ sze miało odwrócenie się  tendencji kursów walut obcych, które w okresie 12 m-cy br. 
wykazywały tendencję  spadkową , zaś  w okresie 12 m-cy roku 2003 wykazywały tendencję  rosną cą .

W okresie 12 - u miesię cy 2004 r. ujemne róŜ nice kursowe przewyŜ szyły róŜ nice kursowe dodatnie o kwotę  580,4 tys.
zł., która w pozycji kosztów finansowych wpłynę ła na obniŜ enie wyniku finansowego.

W analogicznym okresie 12 - u miesię cy 2003 r. dodatnie róŜ nice kursowe przewyŜ szyły róŜ nice kursowe ujemne o 
kwotę  62,4 tys. zł., która w pozycji przychodów finansowych zwię kszyła wynik finansowy tego okresu.

W zwią zku z powyŜ szym wynik finansowy Spółki w okresie 12 -u miesię cy 2004 r. był o 642,8 tys. zł. niŜ szy w 
porównaniu z 12 - ma miesią cami 2003 r.

Na bezwzglę dny wzrost zysku z działalnoś ci operacyjnej pozytywnie wpłyną ł korzystniejszy niŜ  za IV kwartały 2003 r. 
wynik na pozostałej działalnoś ci operacyjnej. Bezpoś rednią  przyczyną  tego były pozytywne decyzje

Urzę du Skarbowego w Starachowicach i PFRON w Warszawie o umorzeniu zobowią zań  obję tych restrukturyzacją , w 
wyniku których w pozostałe przychody operacyjne odniesiono 745 tys. zł. umorzonych zobowią zań
głównych. Wymienione wyŜ ej decyzje wpłynę ły na korzystniejszy wynik na działalnoś ci finansowej za okres 12 m-cy 
br. w stosunku do 12 m-cy 2003 r.

Skutek restrukturyzacji zadłuŜ enia w przychodach finansowych roku bieŜ ą cego wyniósł 1.308 tys. zł. i wpłyną ł równieŜ  
na wzrost zysku z działalnoś ci gospodarczej, brutto i netto.

W Spółce w okresie IV kwartałów utworzono rezerwy na łą czną  kwotę  1.110 tys.zł. Utworzenie rezerwy dot.: odsetek 
od zobowią zań  w wys.100 tys.zł., naleŜ noś ci w wys. 347 tys. zł., przewidywanych kosztów i strat

w wys. 82 tys. zł., odpisu aktualizują cego zapasy na wartoś ć  414 tys.zł. oraz rezerwy z tyt. gwarancji, dobrego 
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w wys. 82 tys. zł., odpisu aktualizują cego zapasy na wartoś ć  414 tys.zł. oraz rezerwy z tyt. gwarancji, dobrego 
wykonawstwa i badanie bilansu utworzone w Oddziale w Niemczech na wart.167 tys.zł.

Rozwią zano bą dź  wykorzystano w okresie IV kwartałów rezerwy na ogólną  wartoś ć  1.328 tys. zł. Rozwią zanie rezerw 
dot. rezerwy na naleŜ noś ci w kwocie 604 tys. zł., odpisu aktualizują cego zapasy w kwocie 417 tys. zł., rezerwy na 
porę czenie Spółce IWIT poŜ yczki w kwocie 196 tys. zł. oraz inne koszty w kwocie 111 tys. zł.

EUR=4,51815 PLN) obliczony w oparciu o ś rednie kursy ogłoszone przez NBP na ostatni dzień  miesię cy od I - XII.
2004 r. Natomiast do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów zastosowano kurs ś redni NBP z 31.12.2004 tj. 1 EUR = 
4,079 PLN.

Zysk na jedną  akcję  zwykłą  wyliczono dzielą c zysk z okresu 12 miesię cy, tj. zysk za 2004 r. przez iloś ć  akcji. Wartoś ć  
księ gową  na jedną  akcję  wyliczono dzielą c kapitał własny przez iloś ć  akcji.

Rozwodniony zysk i wartoś ć  księ gową  na jedną  akcję  wyliczono przyjmują c faktyczną  iko ś c akcji w 2004 r. tj. 8.264 
tys. do 29.XII.2004 r. i 12.714 tys.od 30.XII.2004 r.

Jednostką  dominują cą  dla Odlewnie Polskie S.A. jest OP INVEST Sp. z o.o. w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70, 
która na koniec IV kwartału posiadała 6.308.000 akcji Odlewni Polskich SA co stanowi 49,62 % ogółu akcji i tyleŜ  
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

PowyŜ ej 5 % akcji Odlewni Polskich S.A. na koniec grudnia 2004 r. posiadały fundusze inwestycyjne zarzą dzane przez 
DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.Posiadały one 886.683 akcji zwykłych na okaziciela Odlewni 
Polskich S.A., co stanowiło 6,974 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy.

W okresie od stycznia do grudnia 2004 r.Spółka otrzymała informację  od Pana Leszka Walczyka o zmianie stanu 
posiadania przez Niego akcji Odlewni Polskich S.A. Na dzień  31.12.2004 r. Pan L.Walczyk posiadał 432.793 akcje 
zwykłe na okaziciela Spółki Odlewnie Polskie S.A. co stanowiło 3,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie otrzymała innych informacji o zmianach w stanie posiadania akcji przez 
osoby zarzą dzają ce i nadzorują ce. Osoby zarzą dzają ce i nadzorują ce Odlewnie Polskie SA nie posiadały opcji do akcji.

W okresie IV kwartałów 2004 r. i m-cu I br. w Spółce wystą piły nastę pują ce zdarzenia .:

- w dniu 19.03.2004 r. Zarzą d Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie podał do publicznej wiadomoś ci informację  o zwołaniu 
na dzień  13 kwietnia 2004 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawiają c jednocześ nie jego 
porzą dek,

- w dniu 26.03.2004 r. Zarzą d Spółki Odlewnie Polskie dokonał zmiany dat przekazania raportu rocznego Spółki za rok 
2003 z dnia 20 maja 2004 r. i skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Odlewnie Polskie za rok 2003 z dnia 23 
czerwca 2004 r. na dzień  29 marca 2004 r.,

- w dniu 29.03.2004 r. Zarzą d Spółki przekazał do publicznej wiadomoś ci informację  o przestrzeganiu Ładu 
korporacyjnego,

- w dniu 02.04.2004 r. Zarzą d Odlewni Polskich S.A. podał do publicznej wiadomoś ci projekty uchwał dotyczą ce 
ZWZA Spółki,

- w dniu 08.04.2004 r . Zarzą d Spółki przekazał listę  akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

- w dniu 13 kwietnia 2004 r. odbyło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Odlewnie 
Polskie, które:

<zatwierdziło sprawozdanie Zarzą du i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003,
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<zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Odlewnie Polskie za rok 2003,

<udzieliło Członkom Zarzą du Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowią zków za rok 2003,

<udzieliło członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowią zków za rok 2003,

<podję ło uchwałę  o przeznaczeniu zysku osią gnię tego w Spółce za rok 2003 na pokrycie strat z lat ubiegłych,

<podję ło uchwałę  o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nastę pnej kadencji, jej powołaniu oraz zasadach 
pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej,

<podję ło uchwałę  o przyję ciu oś wiadczenia Zarzą du Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk oraz zmianie 
statutu Spółki,

- w dniu 21.04.2004 r. Zarzą d Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie poinformował opinię  publiczną , Ŝ e w dniu 20 kwietnia 
2004 r.powzią ł wiadomoś ć  o wyraŜ eniu przez Budesagentur fur Arbeit Regionaldirektion Nordhein - Westfalen zgody na 
realizację  przez Oddział Niemcy Odlewni Polskich S.A. umowy na obróbkę  wykoń czeniową  odlewów i obróbkę  rdzeni 
z podmiotem niemieckim.

Umowa została zawarta na okres od dnia 26.04.2004 r. do dnia 30.06.2005 r., jej wartoś ć  wynosi 968.000,00 EUR,

- w dniu 26.04.2004 r. Spółka otrzymała decyzję  Naczelnika Urzę du Skarbowego w Starachowicach o zakoń czeniu 
restrukturyzacji zobowią zań  Spółki i umorzeniu naleŜ noś ci podlegają cych restrukturyzacji w kwocie 695.776,30 PLN z 
tyt. podatku od osób prawnych i podatku VAT oraz odsetek od tych naleŜ noś ci. W tym samym dniu Spółka otrzymała 
decyzję  o zakoń czeniu restrukturyzacji zobowią zań  Spółki wydaną  przez Prezesa Zarzą du Pań stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w której Prezes stwierdził umorzenie naleŜ noś ci podlegają cych restrukturyzacji 
w kwocie 49.018,84 PLN wraz z odsetkami. Decyzje te spowodowały poprawę  wyniku finansowego Spółki w 2004 r. 
o kwotę  1.636 tys. PLN,

- w dniu 29.04.2004 r. Zarzą d Spółki powzią ł informację  o zawarciu umowy sprzedaŜ y pomię dzy Syndykiem masy 
upadłoś ci Spółki z o.o. Zakład Odlewniczy w Myszkowie (działają cego w oparciu o udzielone przez Odlewnie Polskie S.
A. pełnomocnictwo) a podmiotem zagranicznym. Przedmiot umowy stanowiły maszyny i urzą dzenia o wartoś ci 
885.353,84 PLN przewłaszczone na rzecz Odlewni Polskich, jako zabezpieczenie udzielonej w okresie wcześ niejszym 
poŜ yczki a aktualnie stanowią ce mają tek zbę dny Spółki. Pozyskane ś rodki ze sprzedaŜ y poprawiły płynnoś ć  finansową  
Spółki oraz poprawiły wynik finansowy bieŜ ą cego roku o 131 tys. PLN.,

- w dniu 05.05.2004 r. Zarzą d Spółki zawarł umowę  o dostawę  odlewów Ŝ eliwnych dla KORPO Sp. z o.o. z siedzibą  w 
Jaworze oraz dla Spółki Saint Gobain PAM Francja na łą czń ą  wartoś ć  15.618 tys.zł.,

- w dniu 15.05.2004r. Zarzą d Spółki podał do publicznej wiadomoś ci informację  o zawartym porozumieniun ze Spółką  z 
o.o. Odlewnia ELZAMECH z siedzibą  w Elblą gu dot. rozłoŜ enia na raty kwoty 530 tys.zł. tytułem zapłaty 
odszkodowania za automatycznie umorzone udziały tej Spółki naleŜ ą ce do Odlewni Polskich S.A.,

- w dniu 18.06.2004r. Rada Nadzorcza Spółki Odlewnie Polskie podję ła Uchwałe w sprawie wyboru biegłego 
rewidenta. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Odlewnie Polskie 
za rok 2004 oraz przeglą du sprawozdania sporzą dzonego na dzień  30.06.2004r. jest ZUFK BILANS-SERVIS Sp.z o.o. 
w Kielcach, ul. Zagnań ska 84A,

- w dniu 29.06.2004 r. ZarŜ ą d Spółki poinformował o zwołaniu na dzień  05 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy,

- w dniu 21.07.2004 r.Zarzą d Spółki poinformował o zawarciu przez Oddział Niemcy Odlewni Polskich S.A. 2 -u 
umów o wykonanie przez Oddział obróbki stali Ŝ elbetonowej na ogólną  wartoś ć  20 175 tys.PLN. Umowy realizowane 
bę dą  do 30 wrześ nia 2005r.,

- w dniu 20.07.2004r. Zarzą d Spółkli zawarł z Bankiem BPH Spółką  Akcyjną  w Krakowie umowę  o kredyt obrotowy 
nieodnawialny na kwotę  3 200 tys. PLN. Kredyt został udzielony na okres do dnia 30.06.2005 r. z przeznaczeniem na 
spłatę  zadłuŜ enia Odlewni Polskich S.A. wynikają cego z zawartej z PKO S.A. ugody z dnia 29.10.2002 roku.,

- w dniu 30 lipca 2004r. Zarzą d Spółki poinfor4mował o dokonaniu spłaty kwoty 3.200 tys.PLN i odsetek od kredytu w 
kwocie 23.348,60 PLN wynikają cej z ugody bankowej z Bankiem PKO S.A.
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- w dniu 05.08.2004 r. w Spółce odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podję to 2 
Uchwały. Uchwała Nr 1 dot. podwyŜ szenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę  nie niŜ szą  niŜ  9.000.000 zł.i nie 
wyŜ szą  niŜ  15.000.000 zł. w drodze emisji od 3.000.000 do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartoś ci 
nominalnej 3,00 zł. kaŜ da, tj. do kwoty nie niŜ szej niŜ  33.790.995 zł. i nie wyŜ szej niŜ  39.790.995 zł.

Uchwała Nr 2 dot. uruchomienia programu opcji menedŜ erskich dla kadry zarzą dzajacej Spółki,

- w dniu 23.08.2004 r. Zarzą d Spółki powzią ł informację  o zawarciu przez Oddział Niemcy Odlewni Polskich S.A. 
trzech umów na łą czną  kwotę  7.211.tys. PLN na wykonanie usług obróbki stali Ŝ elbetonowej i oczyszczania odlewów 
w Firmach na terenie Niemiec,

- w dniu 26.08.2004 r. Rada Nadzorcza Spółki podję ła uchwałę  zmieniają cą  swoją  uchwałę  z dnia 18.06.2004 r.o 
wyborze biegłego rewidenta. Na mocy tej uchwały wybrany do badania sprawozdań  finansowych biegły Spółka Zespół 
Usług Finansowo-Księ gowych Stowarzyszenia Księ gowych w Polsce BILANS - SERVIS Sp. z o.o z siedzibą  w 
Kielcach, ul. Zagnań ska 84 a dokona badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie za rok 2004 
oraz dokonała badania sprawozdania finansowego sporzą dzonego na dzień  30.06.2004 r.,

- w dniu 02.09.2004 r. Zarzą d Spółki powzią ł wiadomoś ć , iŜ  w dniu 19.08.2004 r. postanowieniem Są du w Kielcach X 
Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Są dowego w rejestrze przedsię biorców, do którego wpisana jest Spółka 
Akcyjna Odlewnie Polskie został ujawniony Oddział Niemcy Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą  w Wiesbaden. 
Oddział został wpisany do rejestru handlowego przez Są d Rejonowy w Wiesbaden w dniu 02.02.2004 r.,

- w dniu 19.10.2004 r. Zarzą d Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie został poinformowany przez Zarzą d Spółki OP 
INVEST Sp. z o.o. o zbyciu 1.200.000 akcji Odlewni Polskich S.A. w dwóch transakcjach pakietowych, kaŜ da po 
600.000 akcji na rzecz instytucjonalnych inwestorów finansowych. W wyniku sprzedaŜ y Spółka OP INVEST Sp. z o.
o. posiada 5.408.000 akcji Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie co stanowi 65,44 % akcji w kapitale zakładowym tejŜ e 
Spółki i daje tyleŜ  samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednocześ nie Zarzą d OP INVEST poinformował, Ŝ e z uwagi 
na długoterminowy charakter inwestycji w akcje Odlewni Polskich nie przewiduje dalszego zbywania posiadanych akcji,

- w dniu 22.10.2004 r. Zarzą d Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie powzią ł informację , Ŝ e w wyniku nabycia akcji 
rozliczonego w dniu 18.10.2004 r. fundusze inwestycyjne Arka stały się  posiadaczami akcji zapewniają cych wię cej niŜ  
5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie. W dniu 18.10.2004 r. na rachunkach 
inwestycyjnych Arka zarzą dzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. znajdowało się  
600.000 akcji Spółki Odlewnie Polskie S.A. co stanowiło 7,26 % w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych 
przysługiwało 600.000 głosów, co stanowiło 7,26 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

- w dniu 27.10.2004 r. Zarzą d Spółki podał do publicznej wiadomoś ci, Ŝ e w dniu 26.10.2004r. Dom Maklerski 
PENETRATOR S.A. z siedzibą  w Krakowie jako oferują cy akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartoś ci nominalnej 3 zł. 
kaŜ da, Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie złoŜ ył do Komisji Papierów Wartoś ciowych i Giełd w Warszawie 
zawiadomienie o wprowadzeniu do publicznego obrotu na rynku urzę dowym Akcji wraz z wymaganymi załą cznikami,  
 
- w dniu 12.11.2004 r.Zarzą d Spółki poinformował opinię  publiczną  , Ŝ e w dniu 10.11.2004r. Deutsche Bank AG  
z siedzibą  we Frankfurcie Niemcy zawiadomił Spółkę , Ŝ e posiada poś rednio poprzez nastę pują ce podmioty zaleŜ ne: 
DWS Polska TFI S.A. Warszawa 600.000 akcji spółki Odlewnie Polskie S.A. co stanowi 7,26 % w kapitale 
zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu,  
 
- w dniu 01.12.2004 r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w dniu 30.11.2004r. Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnoś cią  
Odlewnia "ELZAMECH" z siedzibą  w Elblą gu zakoń czyła rozliczenie wobec Odlewni Polskich S.A. z tyt. zawartego 
porozumienia, w sprawie rozłoŜ enia na raty kwoty 530.000 zł. tytułem zapłaty odszkodowania za umorzone 
automatycznie udziały Spółki z o.o. ELZAMECH naleŜ ą ce do Odlewni Polskich S.A., 
 
- w dniu 02.12.2004 r. Zarzą d Spółki poinformował o zmianach treś ci Prospektu Emisyjnego udostę pnionego do 
publicznej wiadomoś ci w dniu 30.11.2004 r., zmiana dot. zmienionej prognozy przychodów ze sprzedaŜ y za rok 2004 z 
kwoty 75.440 tys.zł. na 83.240 tys.zł. oraz sprostowania załą cznika nr 5, str. 225 - Wzór formularza zapisu na Akcje 
serii F - w punktach 9 i 10,  
 
- w dniu 03.12.2004r. Zarzą d Spółki podał do wiadomoś ci informację  o Przedziale Cenowym dla Akcji Oferowanych  
w Publicznej Ofercie, który wynosi od 3,70 PLN do 4,20 PLN za jedną  Akcję  Oferowaną ,  
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- w dniu 07.12.2004 r. Zarzą d Spólki poinformował, Ŝ e w dniu 06.12.2004r. powzią ł informację  o zawarciu przez 
Oddział Niemcy Odlewni Polskich S.A. umowy na wykonanie usług obróbki stali Ŝ elbetonowej. Umowa realizowana 
bę dzie w okresie od 01.02.2005r. do 21.12.2005 r., łą czna jej wartoś ć  wynosi 233.700,00 EUR, co w przeliczeniu na 
dzień  07.123.2004 r. stanowi 975.113,25 PLN,  
 
- w dniu 08.12.2004r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w oparciu o wyniki procesu budowy Księ gi Popytu ustalił Cenę  
Emisyjną  Akcji Serii F na poziomie 3,80 zł. za jedną  akcję , cena ta jest jednolita dla obu transz., 
 
- w dniu 13.12.2004r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w dniu 10.12.2004r. podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia 
Odlewnika w Czę stochowie Spółka Odlewnie Polskie S.A. otrzymała w uznaniu osią gnię ć  produkcyjnych, 
ekonomicznych oraz działań  ekologicznych tytuł Polska Odlewnia Kwalifikowana nadany przez Kapitułę  wyróŜ nienia 
Polska Odlewnia Kwalifikowana Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Przedsię biorstwo ma prawo 
legitymować  się  tym wyróŜ nieniem i uŜ ywać  jego logo przez okres 3 lat od daty nadania,  
 
- w dniu 18.12.2004r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w dniu 17.12.2004r. Spółka dokonała przydziału Akcji serii F, 
wobec czego Publiczna oferta doszła do skutku. W zwią zku z powyŜ szym Emitent przekazał do publicznej wiadomoś ci 
nastę pują cą  informacje o wynikach subskrypcji:  
1. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było widełkowo 3.500.000 do 5.000.000 Akcji serii F, z czego:  
- do 1.500.000 Akcji serii F w Transzy Inwestorów Indywidualnych,  
- do 3.500.000 Akcji serii F w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.  
2. Otwarcie Publicznej Oferty nastą piło w dniu 9 grudnia 2004r., a jej zamknię cie w dniu 14 grudnia 2004r. Zapisy 
przyjmowane były w Transzy Inwestorów Indywidualnych w dniach 9 - 14 grudnia 2004r., a w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych w dniach 13 i 14 grudnia 2004 r.  
3. Akcje były nabywane po Cenie Emisyjnej równej 3,80 PLN. 
4. Zapisy na Akcje serii F złoŜ one zostały przez 295 inwestorów, na 4.450.224 Akcji serii F z czego:  
- 289 w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 1.560.224 Akcji serii F,  
- 6 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 2.890.000 Akcji serii F.  
5. Zgodnie z zasadami dystrybucji Akcji serii F opisanymi w pkt 10 Rozdziału III Zarzą d Spółki Akcyjnej Odlewnie 
Polskie dokonał przydziału wszystkich obję tych zapisami Akcji serii F tj. 4.450.224 Akcji serii F 289 inwestorom w 
Transzy Inwestorów Indywidualnych i 6 inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, dokonują c 
przesunię cia przed dokonywanym przydziałem 60.224 Akcji serii F z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 
Transzy Inwestorów Indywidualnych.  
6. Subemitent inwestycyjny nie obejmował Akcji serii F. 
7. Wartoś ć  przeprowadzonej subskrybcji Akcji serii F wyniosła 16.910.851,20 zł.  
Ponadto Zarzą d poinformował, Ŝ e dane zwią zane z kosztami emisji Akcji serii F w zwią zku z faktem, Ŝ e nie wszystkie 
faktury obcią Ŝ eniowe dotarły do Spółki, zostaną  przekazane w formie raportu bieŜ ą cego w terminie wynikają cym z par.
66, ust.2 Rozporzą dzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieŜ ą cych i okresowych,  
 
- w dniu 20.12.2004r. Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie poinformowała KPW i G, Ŝ e w tym dniu złoŜ yła wniosek do 
Zarzą du Giełdy Papierów Wartoś ciowych w Warszawie SA o wprowadzenie do obrotu giełdowego 4.450.224 PDA 
serii F. Jednocześ nie w tym samym dniu złoŜ yła do Krajowego Depozytu Papierów Wartoś ciowych wniosek o 
zarejestrowanie PDA serii F. Intencją  Spółki było aby pierwsze notowanie PDA serii F odbyło się  w dniu 23 grudnia 
2004 r.,  
 
- w dniu 21.12.2004 r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2004r. 
ustaliła tekst jednolity Statutu Spólki, uwzglę dniają cy zmiany wprowadzone uchwałą  nr 1/2004 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 05 sierpnia 2004r., 
 
- w dniu 22.12.2004 r. Zarzą d Spólki wyjaś nił, Ŝ e tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie podany do 
publicznej wiadomoś ci w dniu 21.12.2004r. został sporzą dzony do celów rejestracji zmian w Statucie Spółki, 
zwią zanych z podwyŜ szeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F. Tekst 
jednolity obowią zywać  bę dzie z chwilą  zarejestrowania zmian przez Są d, 
 
- w dniu 22.12.2004r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w dniu 21 grudnia 2004 r. Zarzą d Krajowego Depozytu 
Papierów Wartoś ciowych S.A. wydał decyzję  o przyję ciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartoś ciowych 4.450.224 
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Odlewnie Polskie S.A. o wartoś ci nominalnej 3 złote kaŜ da i nadał im 
kod PLODLPL00047, 
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- w dniu 22.12.2004r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w dniu 22.12.2004r. Zarzą d Giełdy Papierów Wartoś ciowych S.
A. podją ł uchwałę  nr 461/2004 o wprowadzeniu z dniem 23 grudnia 2004 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na 
rynku podstawowym 4.450.224 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Odlewnie Polskie S.A. o wartoś ci 
nominalnej 3 zł. kaŜ da, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLODLPL00047. Pierwsze notowanie powyŜ szych 
praw do akcji spółki Odlewnie Polskie S.A. odbę dzie się  na sesji giełdowej w dniu 23.12.2004 r. Prawa do akcji 
zwykłych na okaziciela serii F bę dą  notowane w stystemie notowań  cią głych pod nazwą  skróconą  "ODLEWNIE - 
PDA" i oznaczeniem "ODLA", 
 
- w dniu 27.12.2004r. Zarzą d Spółki podał informację  o poniesionych do tego dnia kosztach emisji Akcji serii F, które 
wyniosły 422.637,17 zł. Jednocześ nie Zarzą d zobowią zał się  do podania ostatecznych kosztów przygotowania i 
przeprowadzenia emisji Akcji serii F po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów 
zaangaŜ owanych w pracę  nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji,  
 
- w dniu 28.12.2004r. Zarzą d Spółki poinformował opinię  pobliczną , Ŝ e Dom Maklerski PENETRATOR S.A. z siedzibą  
w Krakowie w tym dniu zawiadomił Spółkę , Ŝ e na rachunkach papierów wartoś ciowych klientów DM PENETRATOR 
S.A., obję tych umowami o zarzą dzanie portfelami papierów wartoś ciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, 
zapisano 660.000 Praw do Akcji Oferowanych w publicznej ofercie (akcje serii F). Wskutek podwyŜ szenia kapitału 
zakładowego w zwią zku z emisją  akcji serii F, Dom Maklerski PENETRATOR S.A., na podstawie pełnomocnictw do 
wykonywania praw z papierów wartoś ciowych, zapisanych na ww. rachunkach wykonywał bę dzie powyŜ ej 5 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Odlewni Polskich S.A., 
 
- w dniu 05.01.2005r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e przystą pił do Systemu ESPI i z dniem 5 stycznia 2005 r. 
rozpocznie przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu,  
 
- w dniu 05.01.2005r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e postanowieniem z dnia 30 grudnia 2004 r. Są d Rejonowy w 
Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego dokonał rejestracji podwyŜ szenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez zarejestrowanie nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie 4.450.224. 
Kapitał zakładowy aktualnie wynosi 38.141.667,00 złotych i dzieli się  na 12.713.889 akcji zwykłych na okaziciela o 
wartoś ci nominalnej 3,00 zł. kaŜ da. Z wszystkich wyemitowanych akcji przysługuje akcjonariuszom 12.713.889 głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki, 
 
- w dniu 05.01.2005r. Zarzą d Spółki poinformował opinię  publiczną , Ŝ e powzią ł informację  iŜ  na rachunkach papierów 
wartoś ciowych DM PENETRATOR S.A. po zbyciu w dniu 23.12.2004r. 24524 PDA Odlewni Polskich S.A., 
zapisanych jest łą cznie 635476 PDA co stanowi 4,998 % kapitału zakładowego Spółki, 
 
- w dniu 06.01.2005r Zarzą d Spółki poinformował, iŜ  w wyniku obję cia akcji serii F w podwyŜ szonym kapitale 
zakładowym Odlewni Polskich S.A. Spółka OP INVEST aktualnie posiada 6.308.000 akcji zwykłych na okaziciela, co 
stanowi 49,62 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych Spółce z o. o. OP INVEST przysługuje 6.308.000 
głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 49,62 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.  
W wyniku podwyŜ szenia kapitału zakładowego Odlewni Polskich S.A. zmienił się  udział w kapitale zakładowym Spółki 
Pana Leszka Walczyka. Aktualnie posiada on 432.793 akcje zwykłe na okaziciela Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie, co 
stanowi 3,40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje mu 432.793 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,40 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,  
 
- w dniu 19.01.2005r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w dniu 18.01.2005r. powzią ł informację  o zawarciu przez 
Oddział Niemcy Odlewni Polskich S.A. umowy z kontrahentem niemieckim działają cym w branŜ y odlewniczej na 
wykonanie usługi oczyszczania odlewów w warsztatach Usługodawcy. Umowa realizowana bę dzie w okresie od 
01.02.2005r. do 31.12.2005r. Łą czna wartoś ć  umowy wynosi 520.000,00 EUR, co w przeliczeniu na dzień  19.01.2005
r. stanowi 2.122.120,00 PLN,  
 
- w dniu 20.01.2005r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w dniu 19.01.2005r. Zarzą d Giełdy Papierów Wartoś ciowych w 
Warszawie S.A. podją ł uchwałę  i postanowił wprowadzić  z dniem 26 stycznia 2005 r. w trybie zwykłym do obrotu 
giełdowego na rynku podstawowym 4.450.224 akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki Odlewnie Polskie S.A. Uchwała 
wchodzi w Ŝ ycie pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartoś ciowych S.A. w dniu 26 stycznia 
2005 r. rejestracji powyŜ szych akcji spółki Odlewnie Polskie S.A. i oznaczenia ich kodem "PLODLPL00013. W 
zwią zku z tym dzień  25 stycznia 2005 r. jest ostatnim dniem notowania 4.450.224 praw do akcji zwykłych na okaziciela 
serii F spółki Odlewnie Polskie S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartoś ciowych S.A. kodem 
"PKODLPL00047", 
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- w dniu 21.01.2005 r. Zarzą d Spółki poinformował, ze w dniu 20 stycznia 2005r. Zarzą d Krajowego Depozytu 
Papierów Wartoś ciowych S.A. wydał uchwałę  i postanowił przyją ć  z dniem 26 stycznia 2005 r. do Krajowego 
Depozytu Papierów Wartoś ciowych 4.450.224 akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki Odlewnie Polskie S.A. i 
oznaczyć  je kodem PLODLPL00013. W zwią zku z tym z dniem 26 stycznia 2005 r. zamknię te zostaną  konta praw do 
akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem PLODLPL00047, 
 
- w dniu 21.01.2005 r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e w dniu 20 stycznia 2005 r. Deutsche Bank AG z siedzibą  we 
Frankfurcie poinformował, Ŝ e posiada poś rednio przez podmioty zaleŜ ne: DWS Polska TFI S.A. Warszawa 581.683 
akcje zwykłe na okaziciela Spółki Odlewnie Polskie S.A., co stanowi 4,575 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z 
akcji tych Deutsche Bank AG przysługuje 581.681 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,575 % ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu,  
 
- w dniu 24.01.2005 r. Zarzą d Spółki w nawią zaniu do prognozy wyników finansowych opublikowanej w Rozdz.V pkt 
7 Prospektu Emisyjnego udostę pnionego do publicznej wiadomoś ci w dniu 30.11.2004r. i zmienionej w dniu 02.12.2004 
r. z kwoty 75.440 tys.zł. na kwotę  83.240 tys.zł. poinformował, Ŝ e Spółka uzyskała w 2004 r. przychody ze sprzedaŜ y 
w wys.84.462 tys.zł.,  
 
- w dniu 28.01.2005 r. Zarzą d Spółki poinformował, Ŝ e został powiadomiony przez DWS Polska Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A., Ŝ e posiada on aktualnie 886.683 akcje zwykłe na okaziciela Odlewni Polskich S.A. co 
stanowi 6,974 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych DWS Polska TFI S.A. przysługuje 886.683 głosy na 
walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,974 % ogólnej liczby głosów.

Wykazana w zobowią zaniach pozabilansowych wartoś ć  udzielonych gwarancji i porę czeń  w łą cznej kwocie 699 tys. zł. 
dotyczy:

- udzielenia porę czenia przez Odlewnie Polskie S.A., spółce dominują cej OP INVEST Sp. z o.o. w Starachowicach jako 
zabezpieczenia poŜ yczki zacią gnię tej przez tą  Spółkę  u Pań stwa GraŜ yny i Zbigniewa Dutkiewicz

zam. w Kielcach, ul. Fosforytowa 68 na wartoś ć  300 tys.zł. Termin obowią zywania porę czenia 31.12.2004 r.,

- udzielenia porę czenia kredytu udzielonego Spółce OP INVEST Sp. z o.o. w Starachowicach przez Bank BPH PBK w 
Kielcach na wartoś ć  129 tys.zł. Termin obowią zywania porę czenia 14.01.2006 r.,

- udzielenia porę czenia kredytu zacią gnię tego przez Spółkę  IWIT Sp. z o.o. w Starachowicach w Banku BPH PBK w 
Kielcach na wartoś ć  150 tys. zł. Termin obowią zywania porę czenia 14.01.2006 r.,

- udzielenia porę czenia zobowią zań  Spółki IWIT Sp. z o.o. w Starachowicach na wartoś ć  120 tys. zł. wobec 
Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsię biorczoś ci w Koń skich z tyt. udzielonej poŜ yczki na

działalnoś ć  gospodarczą  IWIT. Termin obowią zywania porę czenia 30.11.2007 r.

Na dzień  31.12.2004 r. nie zostały zakoń czone wszczę te przed są dami postę powania dotyczą ce naleŜ noś ci na wartoś ć  
169 tys. PLN.
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