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1. Informacje ogólne

1.l. sklad Rady i iei komitetórr

Zgodnie ze Statutem Spółki Ałcinej oDLE\łNIE PoLSKIE Rada \adŻofcza skłacla się z pięciu
człoŃów' Liczbę Cz1onkói\'Rady NadzolcŻcj uslala Wa1ie Zglomadzenje,ĄkcjonarirrsŻy'
Cz]onkorr'ie Rady NadzorcZej są porł'o]1rvani i odwoly'wani przez Wa1ne Zgromad7e ie' Kadcncja
Rady tN'a trz-v lata. C7łonków Rady powoĘe się na okes wspólnej kadencji'

Na dzieri 01.01.2015 r. w Radzie Nadzorczei zasiadalil

_ Pani Joanna LącŻyńska_suchodoLska _ PrzęwodnicŻąca RadyNadzorc7ej
- Pan Kazinierz Kwiecień wiceprzewodnicząc]' ofaz SeketaŻ Rady NadŻorczej

Pa Tadeusz Picla _ członek Rad-\' Nadzorczej
Pan Adam Sta\ł,o*,y ' członek Rady Nadzorczej
Pan Roman Wrona Cułonek RadyNaduorczej

W dniu 19'06'2015 r' Zwycuajne Walne Zgromadzęnje spó1ki udzielilo absoluloliun1 wszystkjnr
CŻłoŃom Rady Naclzorczej Spółki:
' Pani Joannie Lączńskiej_suchodo]skiej Plzewodniczącej Rady NadŻolczei,

- Panrr Kazimierzolvi K\ł,ichiowi Wiceprzewodniczącemu omz seketarzowi Rad}' Nadzorczej,
Panu Tadeusztlł,i Pie1i człol*owi Rady Nadzolczej,

- Panu Adamo1vi Stawowemu czlonkowi Rady NadzorcŻej'

- Parru Romano\ł'i wrorrie CzłoŃowi RadyNaduorcze]'
z rr,ykonania przez nich obowiązków za okręs od 01'0].2014 r. do 31.12'2014I'.

W zlviązku z rczyg\acj4 z dnien1 ]0'09'2015 r Pana Tadeusza ?ię]i z udziah w pracac1r Rady
Nadzorczei W chalaklerze Członła Rady.' w dniu 2.1 ].2015 I. Nadu\łyczajne wa1ne Zglomadze1ię
Spółki Uch{,ałą Nr 3/2015 uzupehiło Sklad Rady NadŻorczej 1powołeło Panią Ewę NIajko\łską na
człoŃa Rady'

Skład Rnd)' NadŻorczej od 02'] 1.20] 5 r' do ]1' ] 2'2015 r. pf7eds1a['ia] się naslępuiąco:
Pani Joanna Lącryńska-Suchodo1ska - Prze\ł,odnicząca Rad}, NadŻorczęj
Pan KazilnieŻ Kwiecień _ Wiceplze\łodnicz4cy oraz Seketarz Rady Nadzorcze'j
Pani E$,a Majkowska - Członek Rady Nadzorczej
Pan Adam Stawowy - Czlonek Rady Nadzorczej
Pan Roman Wrcna _ Cz1onek Rad.v Nadzorczą'

W drriu 3'09.20]0 r. Nadzlvyczajnc Walnc Zglomadzcnilj Spółki polvierzyło Radzie NadzorcŻej
zaalaniaKonitetu udltuwzwiązkuzań'86ust'1i3ustawyzdnia7'05'2009r'ohiegl'ych
retideńlach i ich sdnorzqdzie. padtnioldlh upfuh,nianych do batlania spravtozdań Jjnunsolt'l,ch ortr
o nadztlrze publicznynl (Dz' U' Nr 77 z dnia 22'05'2009 roku, poz' ó,l9).

Rada Nadzorcza Uchlł,ałą Nr 1|Ż016 z diia 4'03'201ó r' spośród członków Rady NadzolcŻej
spełniających k}te.ia niezależności rv.vblała Panią Ervę Majko*,ską na Prze!,odnicząca Komitetu
Audytu.

Rada Nadzorcza ocenia. iż kwalifikacje Czlonkótł'Rady Nadzorczej zapewniają pra$'idłowe
wykon:.lva1rie zadali Rady u'}łikaj ących Ż obowiązujących pfzepisów.

w spó]ce n]ę funkcionujc konilet cls' wy1agrodzeń'



1.2. spełnianie plzez czlonków Rłdy kryt6riów niezaleźności

Zgodnie ze zlożonymi oświadczeniami prŻez człoŃó\ł Rady NadzorcŻej do dnia 02 ll-2015 l'
krytedum nieŻależności zgodnie z $ 20 ust' 2b Sratutu spółki. spelnjał jed)łie członek Rady Pan
Adam stawowy z uwagi na to. Źe w dniu 10'06'201,l r. Cźonek Rady Nadzorczęj Pan Roman Wrona
na skulek upły$,u okresu 12 ]at pełnienia funkcji Człolka Rady NadzorcŻej, utmclł status członka
nieza1eżnego-

Pan Roman wrona zosta1 pien\'szy laz powoła y do skłaclu Rady Nadzorczej spólkj w dniu
10'06.2002 I' okes 12 lat pehielia pżez Liego luŃcji lv radzie nadzorcze; upłyrął w trakcie trwalia
trz-v1etniej kadęncji. kóra rozpoczęła się 17.05.2013 r. Zapis]' ! 20 ust.2 Statutu Spółki stanowja' iż
odwołanie człoLka lady nadzolczej następuje lylko z rvażnych porr'odów, o którychjest mowa w { 15
ust' :l Statutu. Biorąc Zaś pod uwagę fakt. iŻ utrata statusu niezależności przez członka rady nadzorczej
nje zosta]a wynieniona w s ]5 ust' 4 statutu spółki, \\' Z\ł'iązku z tynl nie stanou'iło fur podsiawy do
odu'ołania takięgo cz]onka ze sk]adu rady nadzorczej'

Na skutek rezy$acji Członka Rady Pana Tadeusza Pieli Ż udziału \łl pracach Rady Na zorczej z
dnięm 30'09.2015 r' w dniu 2.11'2015 r. NadzwycŻa.jne walne ZgromadŻcnie Spółki uzupełnib skład
Rady i powołalo na członke Rady Panią Ewę Majkowska' Zgodnie ze zloŹoD} nr przeŻ ic
oświadczeniem o Spełnieniu kr}'tęńó$' n]ęza1eżności' od 02' 11'2015 r' Rada Nadzorcza Spólki posiada
dwóch członkó\Y nięu ależnych'

CzłoŃowię Rady Nadzolczej spehiający kytcria nieza]eżnoścj oraz kompetencję w dziedzinie
rachunko\ł,ości i fu1ansów:
- Pani Ewa Majkowska,

Pan Adam Stawowv

1.3. Posiedzenia Rady i komitetów

Kompetencje, organizacja ] zasady działania Rady Nadzorczej są regulowane postanowieniamj
Kodęksu Spółek Handlo\łf,ch. statu spólki' Regulaminrr Rady Nadzarczej c,faz Dobrych Praktyk
spólek Notowalych na GPw 2016, które zosta]y przyjęte do slosowalia pżcz Spółkę i Radę
Nadzorcu ą'

w ohesie spla\YozdawcŻym tj. od 01'01'2015 r. do 3l'12'2015 r- Rada NadŻorcza odbyła 3
posiedzenia stacjoname, $'szys1kię protokołowane. Podję|o łąoznie 21 uchwal !\ sprawacb należących
do jej kompetencji, w Rnl siedęm uchwał w trybie głosowania pisennego zgodnie z $ 2r1 ust' 2
slatutu spólki' Z głosowada piseirnego naal uchrł,ałam] zostały sporzadzone prorokoĘ'

Rada w okesie spmwoudawczym wykon}'wała Zadania Komitęlu Audytu. niezalemie od iunkcji
nadzorczych' D1a celów przęjrzystości podęjmowan)'ch p1zez Radę Nadzolczą duiałań. Regu]amin
Rady zosmł uzupęłliony o kwcstic technicŻne wskazujące j doprecyŻo$'ujące, k]ed-v Rada Nadzorcza
działa lvykonując Żadania Komitetu Audyu'

1.4. \amoocena prac) Rad\ \rd,'orc,'ej
Zgodnię 7 postanowięniami Statutu i Re$r]aminu' Rada Nadzorcza spm\ł'uje stal'.,, nadzór nad
działalnością spółki we \ł,szystkich dziedzinach jej dŻia]alności, a w szczegó]ności dokonuje ocenv
spIa\Yozdań finansorv1'ch' sprawozdania Zarządu i wniosków Zalzld\ co do poclziah zysku lub
pokycia slraty za ubiegly rok oblotowy or'az składa Wa]nemu Zlromadzeniu corÓcznc plscmne
sprarvozdanie z rłyników tej ocęny
w s$'ojej pracy Rada Nadzorcza kierowa]a się pżepisar zawańymi \Y Kodeksre Spolek /7
Handlowych, postalowieniami statutu spó]ki ,Ąkc},jDe.]' oDLEmIE PoLsK]E, zasadamt Dobryth /'/
Praktyk spółek Nob$,anych na GPW 201ó oraz Lrch\laloNm przez siebie Regulamlnem Rad///
NadzorcŻej zgodnię z s 26 ust' 2 statutu spółki ' // // ,t"



Zgodnie z uregulo\ł,aniami wynikając}mi z powyższych dohlmenlów, Rada Nadzorcza sprarvowa1a
staĘ nadzór nad działalnością Spółki'$e lvszystkich obsŻarach objęt-\,ch plane duiałalności spółki ne
2015 r.

w cehr pŻędstawienia idomacji i 11'yj5śnień do temalów objętych plogamem poszczególnych
posledzeli, a pos]ędzęnia Rad)' Nadzorczcj zaplaszaly był Zarząd Spółki Akcyjnej ODLE$ł.,IIE
PoLsKlE oraz osoby merytol}c7nię z'łięane z omawianyni zagadnjeniani' \Y ty1n ró\ł,nieŻ
pżedstawicię]e Aud}łora dokonującego przeglądu i badania spmwozdari finanso\ł,ych Spółki'

W calfm okręsię sprawozdalvczym wszyscy Członkowie Rady pozostawali w stabĄ] konnkcie z
Zarządem spółki' Rada Nadzorcza miala możliwość u4/skiwanla inlomacji od Zarządu Spółki
dot-vcząc-vch syluacji firranso\ł'ej i realizou'anych przez Spółkę przedsięwzięć' Na bieżąco
pŹeprowadza e byly konsu1tacje w sprawach z\Yiązanych Ż poszcŻegó]iyni aspckrarrri działa1ności
Spółki, \\'tym monitorowania działali Zarządu z$,iązanych z prowadzonym procęsem restrukluĄzacji
ekonomiczno-finanso\ł,ej oraz modemizacji tęchnologicznęj spó]ki.

Rada spmwowała fuŃcje kontro]no-nadzoroze zgodnie z uregulowanjami pmwno Żażadczymi'
Szczególne pozycjc uprawnień Rady stanowjły dzia]anja dotyczące:
- g1ównych cę1ów i po1it)'ki silategicŻnej spółkj'
- doradziwa i akceptacji pżedsjęt'Żjęć wraz z ich rozliczanjem,
'ocenyjakceptacjiu'ażnyohdecyziilinansowychidziałaliŻlviąZan}'chzpelspekt}avąrozwojujak

np' projektóW badawczych. ce1owych itp. oraz tęchnologii jnnowacyjnych.

' t}powania zagadnień z Zakcsu spmw w}nagających Zgod-v Rady,
- zatwierdzanie zmian w sclręmacie olganizacyjn]łl i Regu1aminie organizacyjn}m spółkl'
- oceny i aprobaly pożądanych Zmia[ w stanie posiadania spółki' w jej pozlomie no$ocŻesnoscl

omz inno\ł'acyjności.

Rada Nadzolcza \y ramach \ł}'pełniania zadań Komitetu Audyu dokon}vała na bieżąco analizy
zagadnień zdefiniorvanych w I l5 usl' 3 Regulaminu Rady NadŻorcŻej Spółki. rv szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawou dawczości lina sowej spółki oraz wykon1tanie cz1nnoscl rerr'izji
finansowej. popŻez m'in. monitorot'anie plocesu przygoiowania sprawozdań lrnansorvych oraz
monitorowanie źelelności in1bmacji llnansowych przedstawian}ch przeu spółkę;

2) onitorowanie skuteczności syslel1lów konto]i we\(nęlżncj' aud),1u u'e$'nęt'nęgo, jeżeli Został
po\loła yj oraz zarządzania ryzykicm popIZeZ m'in' plzegląd, przynajmniej 1az w rcku pr'ocedur
konlroli wewnętlzlęj i zarząd7anb. ryzykienr w ce]u zapewnienia zgodności Z prz<plsaml r

wewnętrzn].łni regulacjami' a lakżę oceĘ plzestrzegaoia zasad zalŻądzalia ryzykięm olaz
pŹedstawianie rekomendac.ji w tym zakes1e;

3) monitoro$,anie lvykonyvania cz}mności ręwizji linansowej poprŻeŻ m-i11' monitorowanie
nieza1eżności aud)tora w odnięsieniu do wykonywanych przez nięgo badań orau omar\ ianre z
audltorem przebiegu procesu audytu.

w ramach wykon)Ąvania czynności Rada Nadzorcza w 2015 r' podięła szereg uch$,ał dotycząc-vch
między inlr)łni:
- zaopinio''vania splawozdania finansou'ęgo Spółki za rok obrotorvy 201'1,

- zaop in io\ł'ania spla \,'| azdaija Za ądn z dzia]a]ności spólki wloku obloto\ł'ym 2014,

- zaopiniowanla wniosku Zalządu dot}cz4cego sposobu podziahl Zysku za rok obrotowy 2014,

- wymżeria opinii odnośnię sprau' będących przedmiolem Zwvczajlego i Nadzwyczajnego
Walnego Zgronudzenia,

- zatwierdzenia ,'Planu dzia1a1ności Spółki na 201ó r'",
w}Tażenia zgody na odnowienie kedltów bankowych i ustanowienia zabeupieczeń.

- Zatwierdzęnia zmian do Regulamil1u organizac-vjnego spółk,
- usta1enia zasad kolzystania przez Członkótł, Zarządu Spółki z sanochodów slużbowych do c

pry1vat1lych,
_ ustalęnia zasad \{ylagradzania Członkóu' Zarządu.



- u'yboru podmiotu do przeprowadze]ia ba.lania i przęglądu spmwoŻdali linanvtrvycir Spó1ki za
2015 r.

szczęgóło\łT w}'ka7 uchwał podjęt}ch pŹęz Radę Nadzolczą \ł'2015 r. stanowi Za]ącaik do
' " ]c..7ego sp'a\ł'o/daDi.l R.'cy \ad,/orc.,e,

2. ocena sytułcji spółki z uwzględnieniem oceny sYstemó\l kontro]i \Yewnętrznej, zarządzania
ryzykiem) compliance oraz funkcji aUdytu Be\Ynętrznego

W procesie Żarządzada ryzykiem najważniejszą ro]e pęlllią slatutowc organY Spółki:
- Zarząd'
- Ra.la NidzoniT.

Rada Nadzorcua jest na bieżąco i formowana o najistotniejszych dccyzjaoh i w}'raża ugodę oraz
opiniujc dzialania Zalządu w l}m zakesie.
Czlonkowie Zarządu ocipowiadają za poszczególne obszary dzia1a]ności spółki' Za nonitoro\ł'anie
pos7czegó]nych rodzajów ryzyk odpowiadaj4 Dyrekorzy posuczególnych komóręk olganiŻacyjnych,
którŻy lapo ują beupośrednlo do czlo|ków Zarząr1u' Koordynaoją zalz4dzania ryzykiem zajmuje się
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finanso\ł,y' Zarząd w sposób ciągb ana1izuje |oja\Ą'icj.rec slę
zagrcże1ria i potencjahle obszarf ryz}ła oraz podejmuje hoki ualadcze'

w Spó1cę funkcjonuje system kontloli wewnętrznej, kórego cę]em jest wspomagalie procesolv
dccyŻyjnych pŹycz},riającyc]r się do zapewnienia skulecŻności i efekt}.wnośc] dzialania spółki,
$,iarygodności spmwoŻdawczości firMnsowei i zgodności działania Spó]ki u pŹeplsdrllr pra\la i
rcgulacjami wewnętż[ynli'
System kontloli wcwnęlżnej obeinujc mcchenizmy kontroli ryzyka' badanic zgodności duialalia
spółk] z przepisamiprarva i regulacjami rt etł'nętrznymi oIaZ aud}'t wewnęlrzny'

Kontrola wewnętrzna i aud}t u'ewnętrzny w Spółcę jęst bezpośrcdnio wykonyrvan1' pftez Zarząd
spółki' Ponadlo konlrola fllnłcjona]na sprawo\łe1a jest przez każdego placo\'nika Spółkl oraz
dodatkorvo przezjego bęzpośrędniego 

^vierzchnika 
i osoby Z nim Współpracującę'

Nadzór nad dzia]a]noścją Zarządu sprarr'uje Rada Nadzolcua' w lym ló\ł,nież ko1egia]rrie w]'konująca
fun-kcje Komitetu Aud]'tu.

Rada NadzorcŻa dokonuje okesowych przeglądów ryzyk svstematycznych i specylrcznych' Do
systenalycŻnych naleŹy zallczyć ryzyka|_ koniunkury gospodarczej na rynkach krajo\ł,vch i zagra cznych.
- s]'tuacji mak]oekononicznej kaju. \ł, lym: poziomu stóp procentowych' po1it},ki podatkowel

państwa, jnflacji' zm]any kursó\ł, .lr,a]ut'

- /_ ,n) p zcp .ou prov nr. h .l rn crprctact .

wśród g]ównych ryzyk specyficznych podlęgającycb ohesowym przeglądom przez Radę Nadzorczą
naleł wymienić ryzyka:
- otocZęnia konkurencyjnęgo,

\\rzrostu cen sulowców.
- uza]eżnienia od g]ównych dosta$'cóu',
- utmty zdo]ności kred}to$'ęj,
- niewyrviąZania się przez spólkę z zawanego l]kladu sądowego'
- awarii przenyslo\ł,ej, odporviedzialności za produkty i nieodpo$'iednięgo oszacorvania ryzyk

objętych ubezpjeczenięm,
sytuacji łlientów Spółki,

- nieull'orzr..a i| o'J prod-l'.j )cL
- nanrszęnia wymogó\ł, ochrony śfodowiska'
- 1vystąpicnia sporu Żbiorowego i strajków,



- utraB/ kadry zażądzająccj i kaĄ' kierowniczeJ,
- realizacji plojeków dofinansowanych z funduszy Unii Eurcpęjskięj.
- naruszenja bęzpieczeńst\ł,a i higien}' pfacy'

Rada Nadzorcza pozytywnie ocelria dzia]alie w Spółce w 20]5 r' następujących systenló\ł':
Żażądzania ryzykiem, kontro1i $,e\ł,llęlrŻnej, compliance oraz audytu wewnętrznego.

3. wybór podmiotu do badania sprtwozdłnil Entnsowcgo

W dniu 19 czenvca 2015 r'' dzia]ająo na mocy $ 22 usl' 2 pkt 6) statutu spółki, Rada podjęła uchwałę
NI 10]2015 w sprarvie rł,y'boru biegłego lewidenta. Do przepfo\ładzenia badania spra\łlzdania
finansowcgo spó]k] Akcyjnęj oDLEWNII PoLsKl| Za 2015 r' oraz przęg]ądu sprawozdada
llnansowego Spółki Ża l półrocŻe 2015 r. wyblana Została spó]ka Bieg1i Rewldcnci Klelce Sp' 7 o.o.'
działająca pod adresem 25-324 Kielce' ul' sandomielska 105, rr'pisana na ]jsrę podmiolów
uplawnionych do badania splawozda]i finansowych prowadzon4 przez Kr'ajową lzbę Bieg]ych
Rewidęntów pod numeren 473' Spółka Biegli Rewidenci Kie1ce Sp' z o.o' z siedzibą w Kielcach
plzeprowadzała w Spó1cę 

^kc-vjnej 
oDLEWNlE PoLSK]E badania sprawozdali finaiso\ł'ych za ]ata

2013 i 2014.
Rada Nadzorcza dokona}a wyboru podmiotu upmwnionego do baalanla sprarł'ozdania zgodnie z
obow]ązującymi wct nęrrznymi urcgulowaniami i pŹepisami' Ze szczególnym uwzględ ieniem
k\ł,estii niezależ1ości Aud!'lom.

4. ocenl splawozdania finansowego spółki -{kc}jnej oDLE\muE PoLSKIE za 20l5 r.

Rada NadzolrŻa zapoznała się Ze Sprawozdaniem finansorv}łl spółki sporządzonym przez Zarząc,
Spółki za okcs od 0l '01'2015 r. do 3] . ] 2'20] 5 r' ofaz z opinią i mporlljm spółki Bieg]i Ręwidenci
Kielcę sp' 7 o'o' z siedzibą w Kie]cach, ul' sandomicrska 105. badającej sprawozdalic finansorve
Spółk1Akcyjnej ODLE\\NIE POLSKIE za rok obroto$'y 2015 i obejnu,jąc)ł11:

l) wprowadzenie do sprarł'ozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31'12'2015 roku, który po stlonię ak1lvów 1pasywó\ł, zamyka
się sumą 80 397 223'33 Zł (osiemdzięsiąt mi]ionów tuysla dziewięćdziesiąt sjędem tysięcy
dwięście dwad7jeśc]a trzy złote i trzydzieści trzy groszę),

3) rachunek zysków i slrat Za rck obfotowy od 01'0l '2015 roku do ]1' ] 2'2015 rcku wykazujacy
zysk netto w wysokości 1 ] 9 1 5 63 5,75 zł (jeden aście i]ionów dzie\ł ięćset piętnaście tysięc],
szęśćset trzydzieści pięć Żlotych i siedemdziesiąl pięó groszy),

4) zestawienie adan w kapilalę \łłasn},rn 7a rok obrctowy od 01'0l'2015 roku do ]1'12.2015
rohr łykazujące wzrost kapilału własnego o kwotę 11 925 954,0'1 zl (iedenaście milionó$'
dziewięćset dwadzieścia pięć tys1ęcy dziewięćset pięćdziesjąt cztęry złoie i czlcry grosze),

5) rachunek przep\rvów pienięhych Ża lok obrolo$'y od 01'01'2015 rok! do 31'l2.ż015 Ioku
wykazujący ['zlost stanu środkólv pienieżrrych o k!\'(nę ] 257 000',ł7 zl (jeden nilion
dwieście pięćdŻlesiąl sledem iysięcy z]otych i cŻlcrdŻicści siedem grosł"),

6) dodatkowe ilrfb acje i objaśnienia'

Rada Nadzorcza, uwzględniając opilię 1 mpofi spoŹądzone przez biegłęgo lewidelrta. dokonała
pozyFvnej oceny sprawoudania 1inansowego st$'jęrd7ając, że plzed]ożone spm\ł,ozdanie finanso\łe
Spółki za rok obrotolvy 2015 zostało spolządzone zgodnie z księgaml i dokumentami, jak również ze
stancm faktyczn}łn oraz zgodnie z rr,ymaganiami Ustawy o rachuŃorr.ości'
Rada NadzorcZa rekomendlrje Zat\ł'ierdzenie Sprarr'ozdania finansowęgo plzez Zwyczajne Wa1ne
Zgromadzenie.

5. ocena sprlwozde[i^ LLrząd\ z działalności spółki w Ioku oblotowym 2015

Rada Nadzorcza pozlt}Ynie ocenia Spla\łlzdanie Zarządu z dz;ała1noś.i Spólki w 2015 r' i
rekomelrduj e j ęgo przyjęcie przez Zwycu ajne walne Zglomadzenie.



6. ocena wniosku Zarządu w sprą}vie podziału 7ysku rretto za rok oblotowy 2015

Raala Nadzolcza Zapoznała się i dokonała oceny prze(lstawionego plzez Za ąd' Spółki rr'niosku
dotyczącego propozycji podzia]u Zysku netto Spółki za 2015 I. w ten sposób, że zysk netto
w}rpmco\vany w Ioku obrclow}łl 2015 w wysokości ll'915'635,75 zł 0ędenaście milionór\'
dzjewjęcsęt piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych j siedendziesiąt pięć groszy)
pŻeznacza się:
- w części i\'ynoszącej 9 '619 '182,'/ 5 Żł (dzie\łięć milionów szcśćset siedemdzięsiąt dziewięć lysięĆy
czterysta osiemdziesiąt dwa zlote i siedendziesiąi pięć grosZy) na odtworzenie kapitału zapasowego
Spólki rv związku Z lvnioskowal1iem przez Zarząd do Zwyczajnego walncgo Zgromadzęnia spółki
wykorzystanja ślodków zgromaalzonych na kapiia]e Zapaso\ł,ym na pokrycie straR 7 ]at ubieglych,
- w pozostałej części w}łloszącej 2.23ó.]53.00 (du'a mi]iony dwieście tzvdŻieści sześć t}'sięcy sto
pięćdzięsiąt trzy złole 00/100) Złolych na kapilał rcu envowy w związku wnioskowaniem pżez Zarząd
do ZwycŻajnego Walnego Zgromadzenia Spó]ki uruchomienia Plogramu Moty\ł,ac}anęgo dla kadly
zażądzaj ącej i kiero\lniczej spó]ki.

W pr4padl'u niepodjęcia przez Z$'yczajne Walne Zgromadze!ie spółki uchwały o obnizeniu kapilalu
Żakładowego ]ub bralG lejestracji obniżenia kapita]u przez Sąd rcjestrowy' zysk nętto w}pracowany \ł'
roku obrolowym 2015 \ł'\ł,}'sokości 1l'9]5'635'75 Żł (jedeneście ni]ionów dŻiewięćset piętnaście
lysięcy sześćset tŹ]dzieści pieć 7łotych i siedęmdZiesiąt pięć goszy) Zoslanie pżęznaczony na
pokrycie sbaty z lat ubicgb'ch.

Rada Naduolcza poz}t}nvnie zaopiniowała \łniosek i rękomenduje jego przyjęcie przęz Z\yyczajne
Walne Zgromadzenie.

7. ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informaq'jn"vcb doĘczących
stoso\Tania ładu korporacl'inego

w 2015 r. Spółka stosowała zasaaly ,,Dobryoh Plaktyk Spółek Noto\łanych na GPw'' okeślone \ł,
załączniku do Uchwał'v N1 I9lI307l2aI2 Rady Glełdy z dnia 21 listopada 2012 r', kiórych tekst
publikowany b14 na sironie GiełCly Papieró\ł, Wańościowvch pod adlesem !rv\' col1) l!!!'1]D]!]ł! w
Zakładce rcgu]acje. natomiast od 2016 I. Spó]ka stosuje Zasady ładu korporac}a[ego okreśione w
załączniku do Uch\ł a]y Nr 261141312015 Rady Nadzorczej Giełdy Paplcrów wańościowych w
wa$Żawie s.A' z dnia 13 paździemika 20] 5 r. 

',Dobre 
Prakt-vki spółek Notowanych na GPW 2016".

kórych tekst pub1iko\ł,any jesl na sronic Gicłdy Papieró\\, Watościowych pod adrcsei1 w\vw.com
qov.qDw.Dl w zakładcę ręgllacje'

Spó1ka na swojej stronie intemeiowej l]\\]].!d]!1]!]]qr..]liLĘł1 rr, zakładce relacjc
inweslomkie/Iapo11y bieżące publikuję infonnac.je dotycuące odstąpienia od stosowania Żasad ładu
korporacyjnego oIaZ w zakładce lelacje inwcslolskie/Dobre Prakyki publikuje lnlonnację na tenal
stalru stosowania lekomendacji i zasad szczegó1owych ]adu koryoracyjnego D?SN20] b'

Spó1ka w 2015 r. terrninorł'o real1zorł,ała oborr,iązki infonnacyjne wynikające z Rozpocądzenia
Ministla Finansów Z dnia 19'02'2009 l' W spm$lie informacjj bieżacych i oklesowych
przekazrvanych przez emjtentó\r, papierów \r'ańościo$'}ch olaz warul]łóu' uzna\Ę ania Żr
ló$,noważne infolmacji w}łnaganych plzepisani prawa palistwa niebędącego paristwerrr
czlonkowski (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 tekstjednoliq').

Rada Nadzorcza poz}'t}$']ie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę \\'roku 2015 obus tazko\ ,/
infomacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego okeślon},ch w Regulamlnle Greld} orałl
przepisac1r dotyczących inlonnacji bieżących i okesowych przekaz}a'anych przez cmilentóf/f
oap'ę_nu '\al..c'. ). ////'
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8. ocena raciolalności prowadzonej przez spółkę polityki udzietania darowizn

W 2015 r. Społka przeznaczyła na dziala]ność sponsońngową i chałłat}.lvną kwotę 95 lys' zł' przecle
\\'szystkilI na wspielanie edukacji. ku]tury i luryslyki' W tym obszalze Spółka stara się leago\ł'ac
plzede \łsuystki]n na potrŻeby orga j7acji dzia'lając}'ch na terenje Staracho\l]c i legio11u'
Rada Nadzorcza poz]t!.wnie ocelia politykę udzięlania darcwizn przez spółke w 2015 roku'

9. Wnioski końco*'e

Rada Nadzorcza w]rioskuj e do Zwyczajnęgo Wa1nego Zgrornadzenia o:

1) ZatwleIdze1ie Sprawozdania finansowego Spółki Akc}anej ODLEWNIE PoLSKIL Za lok
obrotorvy 2015,

2) zatwjerdze]ie sprawoŻdaLia Zarządu z działalności Spólki Ałcyjnej ODLEWNIE PoLSKIE $,

roku obrctowym 20i5,
3) zatwierdŻenle wnios](u Zalządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotow-v 2015'

Rada wnosl do Zwyczajnęgo walnego Zgromadzenia o udzieienie abso]utorium Członkon Zarządu
Spółki Akc1jnej oDLEWNIE PoI-SKIE z sjedziba w starachowicach z w}'konania przez nich
obowiązków w 2015 roku, tj':

- Panu Zbigniewowi Rondudzie ?rezeso$,iZarząduzaoklesod0l'0]'20]5r.do3l.12.2015r'
_ PaILr Leszko\1.i walczykowi wiccplezesowi ZaŹądu za okes od 0l 0l.2015l'do31.12'20]5r'
_ Pa u Ryszardowi Pisarskienu wiceplezeso\'iZaźąduzaokesod01.01'2015r'do31'12-20]5

Rada Nadzorcza stwieldua, iż w okresje spra$'ozdawcz,"-n zrea1izorva1a postawione pżed nią ce1e

wynikające Z obowiązujących przepisó\ł,prawa' Mając na uwaalze pow)ższe, przedkładając niniejszc
Sprawozc1anie, tŁda Nadzolcza wnosi o udzjelenie absolutorium Członkom Rady Naduorczej spółki
Akc}anej oDLEwNlE PoLsKl-L Ż siedzibą \ł Staftchowicacb Z Wykonania przez nich obowiauków
\ł.2015 r'' lj'.

Pani Joannie Lącz}ńskiej-suchodolskie; PluewodnicŻącei Rady Nadzorczej za okes od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

_ Panu KazimięŹowi K$'jetnio$,i Wiceprzcrł,oclniczącemu Rady Nadzorc7ej. SehelarŻorvi Radi'
Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

_ Panu Adamowi Stawowemu członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.0l'2015 r' do
31.12.2015 r.

Panu Ronanowi Wronie członkowiRadyNadzorczejzaokresod01'0i'2015I.do31'l2'2015r'
- Panu ']]adeuszowi Pieli Członkolł,i Rady NadzorcŻei Za o|rcs od01'01'2015 r' do 30.09.2015I'

- Pani Ewie Majkowskiej ĆzłoŃorł,i Rady NadzorcŻej zaokesod02'l1'2015 r' Clo 31.]2.2015I.

stoso\ł,nie do zasady I.Z'1.14 dokumentu .pobre Plaktyki spółek Noto$'an-vch na GPW 2016''
niniejsze Sprawozdanie Z działa]ności Rady Nadzorczej Żostan]e przekauane do publicznej
\Yiadomości.

NiniejsŻe spmwozdanię uostało mzpafŻolc i plŻyjęle w drc{1ze uchwa]y na posiecLzenru Rad1' /
Nadzorczej $' dniu 31.03'2016 I' celęn przedłożenia Zw}rzajnemu \\alrcnl Lgronatzenn/)
olrl Fu\l Pol 5KICH S' Ą' // // ,1r



Pżęwodnicząca Rady Nadzorczej

WicepŹewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzolczej

Członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej

RĄDA NADZoRCZĄ

Joanna Łączńska_suchod01ska

Kazimierz Kwiecieir

Ewa Majkowska

Adam Stawowy

Roman Wrona ć!Ć1
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