
UcHWAŁA Nr 14l20'16
Rady Nadzorczej

spółki Akcyjnej oDLEWNlE PoLsKlE
z siedzibą w starachowicach

z dnia 3l marca 2016 roku

W sprawie: Wyrażenia opinii w pĘedmiocie projektów uchwał zwyczajnego Walnego
zgromadzenia spółki Akcyjnej oDLEWN1E PoLsKlE

DŻiałając na podstawie s 36 ust' 4 statutu spółki oraz zasady ll'z.11' Dobrych Praktyk spó]ek
Notowanych na GPW 2016' stanowjących załącŻl1:)k da Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady NadŻorczej
G ełdy PapieróW Wartośc owych W Warszawie s'A Ż dnia 13 pażdzielnika 2015 r, Rada Nadzorcza
uchwala co następuje:

51
Rada NadŻorcza pozfi,vnie opiniuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Akcyjnej oDLEWN]E PoLsKlE zwołanego prŻez Żarząd spó]ki Uchwałą Nr 2Bl2016 Ż dnia 23 marca
2016l' |a27 kwietńa 2016 r' na godz nę 8,00 W siedzibie spółk]:

nr 2 W sprawie przyjęcia porządku obrad'

nr 3 w splaw e obniŻenia kapitału Żakładowego spółk i dokonan a związanycrr z ly-rl stosownych
zrnian w slatucie społki oraz pfzez|aczen a środkóW pochodzących Ż obn]zenia kapi|ału
zakładowego społki na pokrycie straty spółk Ż at ub egłych'

nr 4 W sprawe WykorŻystan a kapta]u zapasowego spółk na pokrycie slraty spółk z |at
!biegłych,

nr 5 w spraw e utworŻenia kapitałLr lezeMoweqo W spółce,

nr 6 W spraw]e zatw eadzenia splawozdan a finansowego społk za okres od 1 stvczn a 2o15 r do
3l grLrdnia 2015 r.,

.'' nr 7 W spraw e zatwerdŻenia sprawozdania zaŻąóu z dzialahośc spó]ki Ża okres od 1 stycznra
2015 r. do 31 grudnia 2015 r,

- nr B W sprawie sposobu podz ałU zysku Za rok obrotowy 2015,

nr 9 10 i11 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absoUtorium z Wykonan a prŻez nich
obowiązkóW w roku obrotowynr 2015,

_ ff 12' 13' 14' 15 ,16 17 W sprawie udzeena członkom Rady Nadzorcze] absouioriL]m z
Wykonania przez nich obowiązkóW W rokU oblotowym 2015,

ff 18' 19' 20' 21 i 22 w spraw e powołania cz]onkóW Rady NadzorcŻej spółki ko e]nej kadenc] ,

- nr 23 W sprawie zasad Wynagradzania cz]onków Rady Nadzorczej spółk] ko ejne] kadencji'
_. 21 w sorżWie.,n^ a- W stal_cie spo,k

nr 25 W spraw e przyjęc a zasad programu mot!łVacyjnego dla kadly zalządzającej kierowniczej
spó]k,

nr 26 W sprawie upowaŻnien a do nab},1lr'an a plzez spółkę akcji Własnych,

nr 27 W spraw e em s]i warraniów subskrypcyjnych serii A Ż Wy]ączen em prawa poooru'

_ nr 28 w sprawie Warunkowego podwyżsŻenia kapitału zakładowego W drodze em s]] akcii seri H Ż
Wyłączen em prawa pobaru i ZN ąza|e) zlym zńiany W statucie społki, /
nr 29 W sprawe dematerialzac]i akcji seri H, L]biegan a się przez społkę o ich dap|sz.zen e l//,
Wprowadzen e do obrolu na rynku regulowanym olaz upoważnie|ia do zawarca Ufiowy gf1
rejestrację akcjiW Kra]owym Depozyc e Papierów Wańoścowych, (y'



nr 30 w sprawie upowaŹnienia Rady Nadzorczej społkj do prŻyjęcia iekstu jednoitego statutu
spólkiw związku z dokon}'1/r'anymlzmianam w statucie spółki'

stanowiące załącznjk do niniejszej uchwały

Uchwała WchodŻiW życie z dniem podjęcia
s2

za uchwałą oddano

przeciw uchwale oddano

Wstrzymano się

' 'ł' ''głosy(ów)

'9'' głosy1ow;

0'' głosy(ów)
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