
t.

zarząd spółki Akcy]nej oDLEWNlE PoLsKlE z siedzibą W starachowicach przy Ale Wyzwo enra 70
Wpisanej do Rejestru PĘedsiębiorców paowadzonego przez sąd Rejonowy w Kie]cach' X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, pod numerem KRs a000a24126 działając na
podstawie ań. 399 s 1 W zw' Ż art' 395 w zw' z ai'' 4021 Kodeksu spółek Handlowych Wzwiązkuzs
28 statutu spółk zwołlje Zwyczajne Walne Zgromadzenie' ktÓre odbędzie s ę W dniu ,l6 maja 2ol3
roku o godz.11"" w siedzlb e spół(lw stalaclow cach pr7y JI Ale]a WyŻwolenia 70

ogłoszenie o zwołaniu zwyczainego Walnego zgromadzenia

.

Pożądek obrad wyżej Wymienionego Zwyczajnego Walnego zgromadzenia spÓłki:

1. Ohi/arcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2' Podjęcie Uchwały W pżedmioce wyboru Przewodniczącego zgromadzen a'
3' spoĘądzenie l]sty obecnoścj'
4' stwierdŻenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowan a uchwał.
Podjęc e uchwały W sprawie przyjęcia poŻądk! obrad
RozpatrŻenie sprawozdania finansowego spÓłki oraz sprawoŻdania zarŻadu
z działalności spółki za rok obrotowy 2012, a także Wniosku Zarządu dotycząceqo podŻ ału
zysk! za rok obrotowy 2012

7 złoże|1e sp?wozdania Rady NadŻorczej spółki z jej dŻlałalności ]ako orqan! spółki za okres
od dnia 01'0l '2012 roku do dnia 31 12.2a12 fok| w tym obejmującego: ocenę sprawozdania
finansowego społki za rok obrotowy 2012, ocenę spaawozdania zarządu z dŻiała ności spółk
\r'r 2a12 faku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy
2412.

8' Pod]ęcie Uchwały W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obroiowy
2412.

9' Pod]ęcie uchwały W sprawie zatwierdzenia swawazdania zaŻądu z działalnośc] spółkiza rok
obrotowy 2012.

10' Podjęcie uchwały W spraw e podziału zysku za rok obrotowy 2o12'
'11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielen a członkom ZarŻądLJ spółki abso utoliLJm

z Wykonania prŻez nich obowiąŻkóW w 2012 roku'
12 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorum z

wykonania pazez nich obowiązkóW W 2012 roku'
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmany s 5' s15 ust' 4 pkt8 s17ust'2pkt2is2o ust' 3statut!

spółk.

- zmiana s 5 statutu spółki poprzez dodanie po pkt 22:

pkt 23 o treści następującej] ,,W}łwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.1.1.z)pkt24 o treścl naŚtępującej: ,,działalność związana z Wyszukiwaniem nle]sc pracy i
pazyskiwaniem pracownikóW (PKD 78.1a 4"'

pkt 25 o treści następującej: ,,działa|ność agencji pracy tynczasawej (PKD 78'2o'z|'pkt26 o treśc następującej: ,,pozostała działalnaść związana z udastępnianien
pracawników (PKD 78.30 z)"'

- zmiana s 15 statutu społki poprzeŻ skreś enie !st' 4 pkt 8 o treśc następującej;

8' n astęp uj ące zd a rze n i a :

(i) niedoprowadzenie da dopuszczenia akcji spółki serii ''G'' do obrotu na Giełdzie
Papieńw Waftaściowych w Warszawie najpóźniej da 31 grudnia 2011 r. |ub

(ii) niezłażenie nalezycie spolządzonego i opłaconego wniosku do Konisji Nadzafu
Finansowego a zahĄ/iefuzenie prospektu enisyjnego akcji spółki serii 

'G', 
najpóŹniej

da 31 marca 2011 t.,

5.
6
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pod warunkien, że do końca narca 2011 r' dojdzie do prcwanacnego zarejestowania
podwższenia kapitału zakladowega spółki a akcje serii 

''G", 
plzy czyn' jeŻeli da końca

marca 2a11 r. nie dojdzie do pfawomocnego zarejestrcwania podwyzsŻenia kaptału
zakładowego spólki o akcje serii ,'G" powyŻsze terminy zostaną pżedłużone na
zasadzie ,'dzień za dzień"' Jednakże w przypadku prawomocnega zarejestrowania
podwyższenia kapilalu zakładowega spÓłki o akcje serii ',G' przed dniem 31 marca
2a11 r.' termin da złożenia należycie sporządzanego i opłaconega wniasku a
zahMierdzenie prospektu emisyjnega akcji spółki serij ,'G"' o którym mowa w punkcie (2)
powzej' ulega skróceniu na zasadzie 'izień za dzień''' pży czym po skróceniu w myśl
pawższych postanawień Właściwy termin nie naŻe pEypadać wcześniej niż w dniu 1

stycznia 2011 r.,

- zmiana s 17 ust' 2 pkt 2 statutu Spółki dotychczasowa teść - 
''zakladanie 

przez spółkę
oddziatów i spółek oraz nabycie' objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach'' -
proponowana lleść 

''zakładanie 
przez spółkę addziałów arcz spółek' likwidacja oddziałóW

oraz spÓłek, nabycie, abjęcie i zbycie akcji ]ub udzia!ów W spółkach'"

'zfi'riana s 20 ust' 3 siatutu spółki - dotychczasowa treść - ,,Kadencja Rady Nadzorczejtrua
ttzy lata."

proponowana keść - ,'Kadencja Rady NadzorczejtNva trzy lata. członkóW Rady NadzorczeJ
pawoluje się na okres wspólnej kadencji'

Podjęc e uchwały w sprawie usialenia tekstu ]ednolitego statutu spółk|'
Podjęc e uchwałw sprawie powołan;a członkóW Rady Nadzorcze] kolejnej kadencji'
Podjęce uchwały w sprawie zasad Wynagradzania członkóW Rady Nadzorczej kolejnej
kadencji.
Zamknięc!e obrad ZwycŻajnego WaLnego zgromadzenla17

t.

Działając zgodnie z art. 4o2'? KsH spÓłka przekazuje ]nformacje dotyczące udziału W zwyczajnym
Wa]nym Zgromadzeniu spÓłki:

1' AkcjonariuŚzowi lub akcjonarluszom reprezentującym co najmniej 1/2o kapitału zakładowego
pżysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw W porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenja spółki' ządanie powinno zostac zgloszone zalządawl spółki nie pÓŹniej
niż f,a 21 df,i przed terminem zwyczajnego Walnego ZgromadŻen a' tj' do 25 kwietnia 2013 r'
Ządanie powinno zawieraó uzasadn enle lub projekt uchwały dotyczące] proponowanego punktu
porządku obrad' Żądanle może zaslać złażone na p Śmie W siedz bie spółk] pod adresem Aleja
Wyzwolenia 70' 27-200 starachowice lub w postaci eektronicznej i przesłane na następujący
adres poczty elekkonicznej spółk : odlewnie@odlewniepo]skie.pl

AkcjonariusŻ pow]nien wykazać pos adanie odpow edniej icŻby akcji na dzień złaŻenla żądania
załącŻąąc da ządania świadectlvo depozytowe.

W pżypadku akcjonariuszy będących osobami prawnyrn] i spółkami osobowymi pob'ierdzić
również uprawnienie do działan a w im eni! tego podm]otu załączając aktualny odpis z KRs

2' Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najn]niej 1/2o kap]tału zakładowego
mogą prŻed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na p]śmie W siedzibie
spółk pod adresem Aleja Wyzwo enia 70 27_200 starachowice lub pŻy wykorŻystaniu ŚrodkóW
komunikacji elektrcnicznej (na adres poczty elekkonicznej spółki podany w pkt 1 powyże])
projekty uchwał dotycŻące spraw Wprowadzonych do polządk! obrad ZwycŻajnego Walnego
ZgromadŻenia lub spraw' ktÓre mają zostać wprowadzone do porządku obrad'

Akcjonar usz powinien Wykazać posiadanie odpowiedn e] |iczby akcji na dz|eń zlożenia żądarl a
załączając do żądania świadech'o depozytowe



4.

3.

7.

5' statut spółki nie przewduje możliwości uczestniczenia' moŻliwośc wypowiadania się ani
wykonwvania prawa głosu na zwcza)nym Walnym Zgromadzen u przy WykorŻystaniu środkÓw
komunikacji e ektronicznej.

6' Regulamin Wa]nego zgromadzenia spÓłki nie przewiduje możiwości głosowana
korespondencyjnego.

W pżypadku akc]onaliuszy będących osobami prawnymi i spÓłkami osobowymi poh/vierdzić
róWn eż uprawnien e do działania w imieniu tego podmiotu Żałączając aktua ny odp s Ż KRs'

Każdy z akcjonariuszy rnoŻe podczas zwyczajnega Walnego Zgromadzenia zgłaszać prqekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do polządku obrad

Akcjonariusz może uczestniczyć w z]'{yczdnym Walnym zgromadzeniu oraŻ Wykonylvac prawo
głost] osobście |ub przez pełnomocnika' spółka udostępnl wzól folmu|aŻa pozwalającego na
wykonylvanie prawa głosu przez pełnomocnika Żawierającego dane określone ań' 4o2'gs1 pkt 5
Kodeksu społek Hand owych na swojej stronie internetowej Www od ewn epo skie p .łelac e
inwestorsk e/Wa ne Żgrornadzenie

Spółka nie nakłada obowiązku udzielan a pełnomocniciń/a na powyższym formulaŻu i dopuści do
reprezentowania na Zgrornadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży
pełnomocnictwo pisen"rne o dowolnej treści' jeśitylko będzie z niego Wynikało' że ldŻiela]ący
pełnomocnictwa jest uplawniony do udŻiału w Zgron]adzeniu kto jest pełnomocnikiern i że
składany dokument stanowi n ewątpl]Wie Woię mocodawcy by pełnomocn k brał !dział w
Zgromadzeniu W jego imieniu i wykonywał przysługu]ące mu prawa Pełnomocnik Wykonuje
Wszystkie uprawnienia akcjonar]Usza na Wanym Zgrornadzeniu chyba że co innego wynka z
treŚcl pełnomocnictlva. Pełnornocnik moŹe udzel]ć dalszego pełnomocn]ch/Va' jeżell Wyn ka to z
treŚc pełnomocnictlva' Pełnomocnik moŻe reprezentowaó Węcej nlŹ jednego akcjonariusza i

głosować odmiennie Ż akc]i kaŹdego akcjonariusza Akejonariusz posiadający akcje zapsane na
więcej nlż jednym rachunku papieróW wartościowych może ustanowió oddzielnych pełnomocn ków
do Wykonylvania praw z akc]i zapisanych na każdym z rachunków Zasady WykonyłVania prawa
głosu przez pełnomocnika stosuje się do Wykon!ĄVania prawa głosu przez innego przedstawciela
akcjonariusŻa.

Pełnomocnlct\'vo do głosowan a przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub W
postac elektronicznej' Udzie enie pełnomocnich,va w postaci e ektronicŻne] nie Wymaga
opakzenja bezpiecznym podpisem elektronjcznym Weryfikowanym przy pon]ocy WaŻnego
kwa iflkowanego ceńyfikatu

Akcjonarlusz jest zobowjąŻany prŻes]ać do spółki informację (skan dokument! W forrnacie PDF
ub podobnym) o udzieleniu pełnomocn ctlva w postaci elektron]czne] na następUjący adres poczty
elektroncznej spółki od]ewnie@od ewniepo skie.D], najpóŹn]ej na jeden dzień przed dniem
Zwyczajnego Walnego ZgromadŻenia, tj do dn a 15 maja 201 3 r.

Akcjonarusze Żosianą dopuszczeni do uczestnjctwa w zwyczą.ym Walnym Zgromadzeniu po
okaŻan u dowod! toŹsamośc, a pełnomocnicy po okazan u dowodu tożsamości ]ważnego
pełnomocnjctr'a udzielonego w formie pisemnej ]ub W postaci eLektroniczne] (W tym ostatn m
przypadku pełnomocn k pow|n en okazac Wydruk pełnomocn]ctwa)' Przedstawiciele osób
prawnych lub spółek osobowych Winni dodatkowo okazaó aktualne odpisy z odpowednich
rejestrów' Wymienlające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotÓw'

AkcjonariusŻ spółki będze miał prawo uczestnicŻyć w Zwyczą|yn Walnym ZgromadŻen u
spÓłki' jeŻel:

a) na szesnaście dni pŻed datą zwyczą|ego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnich,va W Walnym Zgromadzeniu)' tj. 30 kwietnia 20'l3 r. będzie akcjonar uszem spółkj'
tj' na jego rachunku papierÓw Wańościowych będą zapisane akcje spółkl; oraŻ

b) w termlnie pomiędzy 20 kwietnia 20'12 r. a 02'maja 2013 r, złozy żądanie o Wystawienie
imennego zaświadczen a o prawie uczestnichva w zwycząnyfi Walnym Zgromadzeni! W
podmocie prowadzącym rachunek papierów wa.tościowych' na którym zapisane są akcje
spółk '

spółka usłala lstę akcjonariuszy !prawnionych do uczestnictwa W Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu prŻekazanego ]ej przez Krajowy Depozyt Pap eróW

8.



Wańościowych (KDPW), a sporządzonego na podstaw]e wystawionych przez podmioty
prowadzące rach!nk papierÓW wańościowych imiennych zaŚWiadczeń o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgrornadzen u. Na trzy dni powszednie przed ierminem Zwyczajnego Wanego
zgromadzenia' tj. od dnia 13 maja 2013 r. do dnia 15 maja 2013 .. W godŻinach od 8'0o do
15.00' W sledz]bie spółki zostanie Wyłożona do Wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnich'a w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu' Akcjonarilsz będzie ńÓgł zaŻądać
prŻesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą eektroniczną poda]ąc adres, na ktÓry lsta
powinna być Wysłana' Akc]onar]usz może zgłosić powyŹsze żądanie Ża pośredn ch,Vem poczty
eLektronicznej na adres: od ewnie@odlewn eoolskle.p

9' osoby uprawnione do uczestn chva w zwyczajnym Wa nym zgromadzen u mogą uzyskać pełny
tekst dokumentacji' ktÓra ma być prŻedstawiona na zwycząnym Wa nym Zgrornadzen u, oraz
plojekty uchwał W s]edŻlb e spÓłki pod adresern Aleja Wyzwo enia 70' 27-200 starachowice W
godzinach od 800 do 15'00 lub na stronie internetowej spÓłki Www'od ewn epo skje D łe acie
inWestorskie/walne ŻglomadŻen e

10' spółka będzie udostępniała wszelkie inform aąe datycŻące zwyczajnego Wa nego zgromadzen a
na stronie internetowej spÓlk] pod adresern www odlewn epolsk]e p łe acie inwestorske/Wa ne
zgromadzenie.

11'osoby uprawn one do uczestniczenia w zwyczai\ym Walnym Zgromadzen]u proszone są o
dokonanie rejestracji ipobrane kań do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzen a.

ŻARzĄ0

Załącznik Nr 1 Projekty Uchwał zWZ
ZałącŻnik Nr 2 _ Formu aŻ pełnomocnictwa
ZałącŻnik Nr 3 _ ]nformacja o ogólnej lczb e głosów
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