
U c HWAŁA Nr 12I 2016
Rady Nadzorczej

spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE
z siedzibą w starachowicach

z dnia 31 marca 2016 roku

W sprawie: oceny wniosku zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku nelto za rok
obrotowy 2015

Działając na podstawie aft' 382 s 3 Kodeksu społek Handlowych s 22 ust' 1 staiutu spółk Akcyjnej
oDLEWNlE PoLsKlE z siedz bą w starachowicach' Rada Nadzorcza uchwaaco następuje:

s11' Rada Nadzorcza po rozpatrzen u wniosku zarządu spółk Akcyjnej ODLEWN|E PoLsKlE z
s edŻ bą W starachowicach z d|ia 23 marca 2016 r' W splawie sposobu podziału zysku netto za
2015 r', poŻytywn e oceniła propozycję pfzez)aczen a zyskL] netto Wypracowanego W roku
obrolowynr 20]5 W wysokości 11915635,75 zł (jedenaście milionóW dz ewięćset piętnaście
tys ęcy sześćset trŻydŻieśc p ęć złotych i sjedemdziesiąt pięć grosŻV):

w części Wynoszącej 9'679'4a2'75 zł (dzew ęć rnilionów sześćset s edemdzies ąt dŻiewięó
tysięcy cŻerysta osemdziesąt dwa złote isiedemdŻiesiąt pęć qroszv) na odtworzenie
kapta]u zapasowego społki w związku z wnioskowaniern plzez zaŻąd da zwyczd)nego
Wa]nego Zgromadzenia spółk wykorzystania środków zgromadŻonych na kapitale
zapasowym na pokryc e straty z lat ub;egłych,
W pozostałej częśc Wynoszącei 2 ' 236. 1 5 3,00 (dwa m iliony dwieście irzydzieści sześć tys ęcy
sto pięćdziesiąt trzy Żłote 00/100) złotych na kap tał rezerwowy W związku Wnioskowan em
pfzez zafząd do zwyczainego Walnego Zgromadzenia spółki uruchomienja Programu
M otywacyjn ego d la kad ry zalŻądząące) 1 kie.c..v n iczej s półki'

W przypadku n epodjęcia przeŻ Zwyczajne Walne Zgromadzenie społki uchwa]y o obniŻeniu
kapitału Żakładowego lLJb blak! rejeslracji obniŻenia kapitałU przez sąd rejestrowy, zysk netto
Wypracowany W rok! obrotowyn] 2015 W Wysokości 11'915'635,75 zł (jedenaście mi]ionów
dziew]ęćset p]ętnaśc]e tyslęcy sześćsel irzydzieści pjęó złotych isiedemdziesiąt pięć groszy)
zostanje przeznaczony na pokryc e straty z iat ub egłych'

Rada rekornendUje przyjęcje tego wniosku przez Zwyczajne Walne ZgromadŻen e spó]k '

2' Wniosek zalząd! z dnia 23 fialca 2a16 r' W sprawe sposobu podziału zysku netto Ża rok
oblolowy 2015 stanowi załącznik do nin e]szej Uchwały'
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