
ODTEVN IE P0rSKrE S.A.

Projekty Uchwał na zwyczajne Walne zgromadzenie
spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE

z siedzibą w starachowicach
zwołane na dzień 19 czerwca 20l5 roku

Projekt UoHWAŁY Nr 1 /2015
Zwyczajnego Walnego ZgromadŻen a spółki Akcy]nej oDLEWNlE PoLsKlE z dnia 19 czeMca 2015
r' W spraw]e Wyboru Przewodn czącego Zgrornadzen a'

s1
Działając na podstawe ań' 409 s1 Kodeksu spółek Handlowych is 34 ust 1 statutu spółki
ZwycŻajne Walne ZgromadŻenie Spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE dokonuje Wy'boru

.'' ' na Przewodniczącego Zgromadzen]a'

s2
Uchwała WchodziW Źyc e z dn em pod]ecia.

Projekt UGHWAŁY Nr 2 /2015
Zwyczajnego Walnego zgromadzen a spÓłki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z dn]a 19 czeMca 2015
r' w sprawie przyjęcia porządku obrad

s1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjne] oDLEWNlE PoLsKlE postanawa plzy)ąć porządek
oblad o następującej treści:
1. Oirarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2' Podjęcie Uchwały w pzed mioc e Wyboru Przewod niczącego Zgromadzen a'3' sporządŻen e listy obecności'
4' sb/Vierdzen e prawidłowości zwałan a zwycza)nega Wa]nego Zgromadzen]a i jego Żdo]ności do

podejmowan]a uchwał'
5' Podjęcie uchwały W sprawie prŻyjęcla porządku obrad'
6' Rozpatrzenie sprawoŻdania fnansowego społki alaz sprawozdan]a zaŻad|)

7 dziala roścl Soółki Ża ro. oorolovvy 2o l4' a takze wn oskL 7ażadu doiyczacego oodzla,u Ż/skL
za rok obrotowy 2014

7 ZłoŹenie sprawozdania Rady Nadzorcze] spółki z jej dz ałalnoŚc jako organ! spółk Ża okres od
dnia 01 01'2014 rok! do dnia 31'12'2014 foku' W tym obejmującego: ocenę sprawozdan a
finansowego spółk za rok obrotowy 2014, ocenę sprawozdania Zarządu z działa ności spółk W

_ 2014 roku' ocenę Wn osku Żarządu dotyczącego sposobu podz ałU zysiu Ża rok obrotowy 2b148' Pod]ęcie uchwa]y W sprawie Żatwerdzenia sprawozdania finansowego spółki Ża rok obrotowy
2414.

9' Pod]ęcie uchwały W sprawie zatwlerdzenia sprawozdan a zaŻądu z dz)ała|naśc spółk za rok
obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podŻiału zysku Ża rok obrotowy 2o14'
11. Podjęcie uchwał W sprawie udzielenia członkom ZarŻądu spółk abso utorium

z Wykonan a prŻez n ch obowlązkóW W 2014 roku
12 Podjęce uchwał w sprawie udzjeenia członkom Rady Nadzorcze] spólk absolutorium z

Wykonania przez nich obowiąŻków w 2014 roku
13 Żamknięcie obrad zwycŻajnego Wa nego ZgromadŻenia

s2
Uchwała wchodz W życie Ż dniem podjęca
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Projekt UoHWAŁY Nt 3 /2015
Zwyczdjnego Walnego Zgrornadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE z dn a 19 czeNvca 2015
r. w sprawe zahr'r'eTdzenla sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 styczn]a 2014 r' do 31
grudnia 2014 r.

Działa]ąc na podstawie ań' 395 s2 pkt' 1 Kodeksu Spółek Hand owych is 27 ust' 3 pkt. 1 statutu
spółki Zwyczajne Wa ne Zgromadzenie SpółkiAkcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE uchwala' co następuje:

s1
Po rozpatrzenju zah'jerdza sę sprawozdan e fnansowe spółkiza okres od 01 stycznia 2014 r do 31
gr!dnia 2014 r. zbadane przez biegłego rewidenta' obejmu]ące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bians sporządzony na dzień 31 122014 laku' który po stronie aktyłVów i pasywów zamyka sję

sumą 76 769 879'56 zł (s edemdziesiąt sześó mil onóW siedemset szeŚćdzjesiąt dŻiewięć tysięcy
osiemset siedemdzies ąt dz ewięc zlotych pięćdzjes ąt sześó groszy)

3) rachunek zyskÓw strat za rok obrotowy od 01'01 2014 roku do 3'1'122014 rcku wykazu)ący zysk
netto W wysokości 5847 927'49 zł (pięć miionów osemset cŻterdzieści sedem tysięcy
dziewięÓset dwadŻ eŚcia siedem złotych czterdz eŚcl dŻiewięć groszy)'

4) zestawlenie zmian w kaptae (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01'01'2014 roku do
31'12'2a14 lak| wykazujące Wzrost kapitału własnego o kwotę 252566375 Żł (dwa miliony
plęćset dwadzieścia p ęÓ tysięcy sześÓset sześćdzlesiąt trzy złote siedemdŻ]esiąt pięć grosŻy)

5) rachunek prŻepływów pienięznych za lok obrotowy od 01'01'2014 roku do 31'122014 roku
wykazujący zmn ejsŻen e stanu środkÓW pien ęŻnych o kwotę 3 340 545'73 zł (trzy miiony trzysta
czterdzieŚci tysięcy pięćset czterdŻ eŚci p eć Żlotych s]ederndziesiąt trzy grosŻe),

6) dodatkowe jnformacje i objaŚnlenia.

s2
Uchwala Wchodz W zycie z dniem podjęcja

Projekt UcHWAŁY Nr 4 /20'l5
Zwyczajnego Walnego ZgromadŻenja spółkiAkcyjnej oDLEWN]E PoLsKlE z dnia 19 cŻeMca 2015
r w sprawie Zahvieadzenia sprawozdania zalządu z dz ałalności spółk za okres od
01 stycznia 2014 r do 31 grudn a 2014 r

Dziala)ąc na podstawe ań' 395 s2 pkt' 1 Kodeksu spółek Hand owych i s 27 ust' 3 pkt' 1 statr'rtu
spÓłkiZwycza]ne Wa]ne Zglomadzenie spÓłkiAkcyjnej oDLEWN]E PoLsK]E uchwa a, co następu]e:

s1
Po rozpalrzenlu zaNvierdza się Śprawozdanie Zarządu z działalności spÓłki za okres od 01 styczn]a
2a1Ą l' do 31 grudnia 2014 r'

s2
Uchwała wchodziW Życie z dniem podjęc a'

Projekt UcHwAŁY 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzen a spÓłki Akcy]nej oDLEWNlE PoLsKlE z dnia 19 czeMca 2o.15
r W spraw e podŻ ał! zysku za rok obrotowy 2014'

DŻjałając na podstawie ań' 395 s 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych s27 ust' 3 pkt 2 statutu Spółk
Zwyczajne Wa ne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsK E s A' uchwa a' co następu]e:

s1
Zysk netto za rok obrotowy od dna 01 stycznia 2014 r do 3l grudnia 2014 r W Wysokośc
5 B47 927 

'49 
zł (pięć ńiionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięcset dwadzieśca siedern

złotych czterdŻleŚcl dŻ ewięc groszy) prŻeznacŻa slę w całości na pokrycie straty z lat poprzednich'

s2
Uchwała Wchodzi W Źycie z dn em podjęcia'
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Projekt UcHwAŁY Nr 6 /2015
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiAkcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z dnia 19 cŻe.Wca 2015
r. w spraw]e udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium Ż Wykonania obowiąŻkÓw

Działając na podstawie art. 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

s1
Udzie a się Panu Zbigniewow Rondudzie _ Prezesow ZarządU spÓłki Akcyjną oDLEWNlE PoLsKlE
absolutolium Ż Wykonania przeŻ niego obowiązkóW za okres od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia
2014 t

s2
Uchwała Wchodziw życie z dn em pod]ęcia

Projekt ucHWAŁY Nr 7/2015
zwyczajnego Wa nego Zgromadzenia spÓłki Akcyjnej ODLEWNIE PoLsKlE z dnia 19 czerwca 2o15
r' W sprawie udŻ e enia członkowi zarządu spÓłki absolutor um z wykonania obow ązków'

Działając na podstawe ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych is 27 ust' 3 pkt. 3 statutu
spółki zwycza]ne Wane Zgromadzenie spółki Akcy]nej oDLEWN|E PoLsKlE uchwala co

s1
Udziela Śię Panu Leszkow Walczykowi - Wiceprezesowi ZarŻądu spółki Akcyjnej oDLEWN|E
PoLsKlE abso utorium z wykonania plzez nlego obowiązków za okres od
01 stycznia 2014 r do 31 qrudnia 2014 r.

Uchwała wchodziw życie z dniern podjęcia
s2

Projekt UoHWAŁY Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzen a spółki Akcy]nej oDLEWNlE PoLSKlE z dnia 19 czeNca 2a15
r' w sprawie udzielen a członkow Zarządu Spółki abso]utorium z Wykonania obowiązkÓW.

Działa]ąc na podsiawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych is 27 ust. 3 pkt' 3 statutu
spółki Zwyczajne Walne Zgromadzen e spółk Akcyjne] oDLEWN|E PoLsKlE uchwala, co

sl
Udziela się Panu Ryszardow Plsarskiemu WrcepreŻesow] Zarządu spółk] Akcyjnej oDLEWN|E
PoLsKlE absolutorium z Wykonania p|zez niego obow ązkóW za okres od
01 stycznia 2014 r. do 31 qrudnia 2014 r.

Uchwała Wchodziw życie z dniem podjęcia
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Projekt UoHWAŁY Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spÓłkl Akcyjnej oDLEWNlE PoLsK]E z dna 19 czeMca 2015
r. w sprawle udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abso]uiorium z Wykonania obowiązków

Dzlałając na podstawie ań 395 s2 pkt 3 Kodeksu spółek Handlowych s 27 ust' 3 pkt. 3 statutu
spółkl Zwyczajne Walne Zgromadzenie spÓłki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE lchwala, co

s1
[Jdzea sę Pan Joannie Łączyńsk]ej-suchodolskie] - Przewodniczącej Rady NadŻorcze] spÓłki
Akcyjnej ODLEWN|E PoLsKlE absolutorum z Wykonania pżez ną obowiązkÓw za okres od 01
styczn a 2014 r do 31 grudn a 2014 r

Uchwała wchodŻ W Życie z dniem podjęca

Projekt UoHWAŁY Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Żgromadzen a spÓłki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE Ż dnia 19 czeN'lca 2a15
r. W sprawje udzielenia cŻłonkow Rady NadŻorcŻej abso utorium z wykonania obowiązkóW'

Działając na podstawie ań. 395 s2 pkt 3 Kodeksu spÓłek Handlowych i s 27 !st' 3 pkt' 3 statutu
spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spÓłki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE uchwa a, co
następuje

s1
Udzie a s ę Panu Kaz mierzowi Kwietniowj - W ceprŻewodniczącernu i sekretarzow] Rady Nadzorcze]
spółk Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE abso]utorium Ż wykonanla pŻez n ego obow]ązkóW Ża okres od
01 stycznia 2014 r. do 31 grudnla 20'14 r.

Uchwała Wchodz W Źyc e Ż dniem podjęcla

PIojekt ucHWAŁY Nll1/2015
Zwyczajnego Wa nego ZgromadŻenia spÓłki Akcyjnej ODLEWNlE PoLsKlE z dnia 19 czeMca 2o15
r' W sprawie udzie enia członkow] Rady Nadzorczej absolutorjum z wykonan a obowiązkÓW'

Dzia|ając na podstawe ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeksu spółek Handlowych is 27 ust' 3 pkt 3 statutu
spÓłki Zwyczajne Wane zgromadŻenle spólk] Akcy]nej oDLEWNlE PoLsKlE uchwala co
następu]e:

s1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pieli - członkow Rady Nadzorczej spółki Akcyjnej oDLEWN|E
PoLsKlE abso utorium z Wykonania plzez niego obow ązków za okres od
01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Uchwała Wchodziw życie z dniern podjęcia
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Projekt UoHWAŁY Nr 1212015
Zwyczajnego Walnego Zgrornadzenia spółk Akcyjnei oDLEWNIE PoLsKlE z dnia 19 czeMca 2015
r W spraw e udzieienia członkowi Rady Nadzorczej abso utorium z Wykonan]a obowiąŻkóW'

Dzała]ąc na podstawie ań' 395 s2 pkt' 3 Kodeks! spółek Hand owych is 27 ust 3 pkt 3 statltu
spółk zwyczajne Walne zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE uchwala co
następ!je:

s1
UdŻleLa się PanL] Adamowi stawowemu - członkowi Rady NadzolcŻej spółk Akcyjnej oDLEWNLE
PoLsKlE absolutorilm z Wykonania przez nlego obowiązkÓW za okres od 01 stycznia 2014 r' do 31
grudnia 2014 r.

s2
Uchwała wchodŻ W życie z dniem podjęca

Uchwała wchodziw życie z dn em podjęcia

Projekt tJcHwAŁY Nr 13/20'15
Zwyczajnego Walnego Z9romadzenia spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE z dn a 19 czeMca 2015
r' w sprawie udzielen a członkowi Rady Nadzorczej absolltolium z Wykonania obowiązków

Działa)ąc na podstawie ań' 395 s2 pkt 3 Kodeksu spółek Handlowych j s 27 ust' 3 pkt' 3 statutu
spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE uchwaa, co
następuje

s1
Udziela się Panu Romanow Wrone _ Członkowi Rady Nadzorczej spółk Akcyjne] ODLEWN|E
PoLSKJE absolutoriurn z Wykonania plzez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2014 r. do 31 gtud.ia 2014 t.
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