
ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego zgromadzenia

t.

Zarząd spółki Akcyjnej oDLEWN E PoLsKlE z s edzibą w starachowicach przy ALei WyŻwolenia 70,
Wpisanej do Rejestru PrzedsięborcÓW prowadzonego pŻez sąd Rejonowy W Kielcach' X WydŻał
GospodarcŻy Kra]owego Rejestru sądowego' pod numerem KRs 0000024126' dzał4ąc na
podstawie ań' 399 s 1 w Zw z al1' 395 w zw ' z ad. 402' Kodeksu społek Hand|owych, w zw]ązku z s
28 statltu społhi zwołLJje zwyczaj|e wa|ne zgromadŻenie, które odbędŻie się w dniu 05 maja 20'14
loku o godz.1 1"" w sledŻlbje spól|l w sta'acholł cac1 przy u A e ts Wy7wo er a 70

.

Porządek obrad Wyżej Wymienionego Zwycza]nego Wa]nego Zgrornadzen a spÓłki:

1. Otlvarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęc]e Uchwały w pżedmioc e wyboru Pżewodn czącego zgromadzenia
3. sporządŻenie isty obecności.
4. stwjerdzenie prawdłowości ŻWołania zwyczajnego Walnego zgromadzenia ijego zdo ności do

podejmowan a uchwał.
5 Podjęc]e uchwaly W sprawie prŻyjęcia porŻądku obrad'
6' Rozpat2enie sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania zaŻądl)

z działalności spółki za rok obrotowy 2013 a także wn osku zaŻądu dotyczącego podŻiału zysku
za rok obrotowy 2013.

7. Złożenle sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z jej dzałalnoŚcijako organu spÓłki za okres od
dnia 01 01'2013 roku do dnia 31'12'2a13 foku. W tym obe]mującego: ocenę sprawoŻdanja
finansowego spółk za rok obrotowy 2013' ocenę sprawozda|)a zaŻądu z działalności spÓłk] W
2013 roku, ocenę Wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013'

8. Podjęce uchwały W sprawe za|łJiefdzen a sprawoŻdania finansowego spÓłki za rok obrotowy
2013.

9. Podjęce uchwały W sprawie zatwierdzenia sprawoŻdania zalządu z działanaścj spÓłki za rok
obrotowy 2013

10' Podjęc e uchwały w spraw e podz ału zysku za rok obrotowy 2013
11' Podjęce uchwał W sprawe udzielenia członkom ZarŻądu spółki abso|utorium

z wykonania przez njch obowiązkóW w 2013 roku'
12' Pod]ęcie uchwa] w sprawie udzieenia członkom Rady Nadzorcze] spółki absolltorium z

Wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku'
13' zamknięcie obrad Zwyczajnego Wa nego zgromadŻen a

l .

Działając zgodnie z an'. 4a22 KsH spółka przekazuje informacje dotycŻące udz ału W Żwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu spółki:

1' Akcjonariuszowi lub akcjonalluszom reprezentującym co najmnie] 1/2o kapitału zakładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia okreśonych spraw W porŻądku obrad Zwyczajnego
Walnego zglomadzenia spółki' ządanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi spółki nie pÓŹniej
nżna21 dn przed terminem ZwycŻajnego Walnego Zgromadzenia' tj' do 14 kwietnia 2014 r.
Żądanie powinno zawierać uzasadn en e lub pro]ekt uchwały dotycŻącej proponowanego punktu
porządku obrad' Żądanie może zas|ać ŻłaŻa|e na piśmie w siedzibie spółki pod adresem A eja
Wyzwolenia 70, 27-200 starachowice lub W postaci elektronicŻnej pżesłane na następujący
adres poczty elektlonicznej spółk ] odIeWnie@odlewniepo sk e p

Akcjonariusz powlnien wykaŻać posiadan]e odpowiedniej ljcŻby akcji ńa dzień zloŻenia żądania
załącząąc da żądania świadechło depozytowe

W prŻypadk! akcjonarilszy będących osobami prawnymi i spółkam osobowymi potwierdzić
również uprawnjenie do działania W mien u tego podmiotu załączając aktua ny odp s z KRs

2' AkcjonariuŚz lub akcjonariusze spółki reprezentu]ący co najmniej 1/2o kapitału zakładowego
rnogą pżed terminem Zwycza]nego Walnego Zgromadzen a zgłasŻać na piśm]e W sedzbie



4.

3.

spÓłkj pod adresem A eja Wyzwolenia 70, 27_200 sialachowice ub przy wykorŻystani! Środków
komunikacj elektron czne] (na adres poczty elektroniczną społki podany w pkt 1 powyżej)
projekiy uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZwycŻajnego Walnego
zglomadzenia ub spraw' które mają zostać wprowadŻone do porządku obrad'

Akcjonariusz powinien WykaŻać posiadanie odpowiednjej lczby akcji na dzień złożenia żądan a
załączając do ządan a świadechvo depozytowe'

W przypadku akc]onariuszy będących osobami prawnyml l spółkarnj osobowyml poh' erdz c
rÓWnieŹ !prawnien e do dzjałania w imieniu tego podmiotL] załącŻając aktualny odpis z KRs'

Każdy z akcjonariuszy rnoże podcŻas Zwyczajnego Walnego zgromadzen]a zgłasŻać projekty
uchwał dotyczące spraw Wprowadzonych do porządku obrad'

Akcjonar usz może uczestniczyć w zwyczaiyn Walnym zgromadzeniu oraz Wykonywać prawo
głosu osob]śce ub przez pełnomocnika' spółka udostępn WŻÓr folmu arza pozwa]alącego na
wykontĄ'anie prawa głosu przez pełnornocnika zawierającego dane określone ań 402' s] pkt 5
Kodeksu spÓłek Handlowych na swojej stronie internetowei www'odlewn epolskie'p|/re acie
inwestorsk e/Wa ne Żgromadzenie

spółka n]e nakłada obowiązku Udz elan a pełnomocnic|ła na powyższym formu]ażu I dopuŚci do
replezentowania na zgromadzeni! każdego akcjonariusza którego pełnomocn k złoŻy
pełnomocnictlvo pisemne o dowolnej treści' jeśitylko będze z niego Wynikało, że udŻ elający
pełnomocnictwa jest uprawniony do udzjału W Zgromadzen u, kto jest pełnomocnikiem iże
składany dokument stanowi n ewątp ]Wie wolę mocodawcy by pełnomocnik brał udŻał w
Zgromadzeniu W jego imienu iWykonywał przysługu]ące mu prawa' PełnoTnocnik Wykonuje
Wszystkie uprawnlenia akcjonariL]sza na WaLnym Zgrornadzen]u' chyba że co innego Wynika z
treści pełnomocnictlva' Pełnomocnik moŹe udŻelć dalszego pełnomocnictwa' jeżeli Wynika to z
keści pełnomocnich'a Pełnomocn k może reprezentować Więce] niż jednego akcjonarusza
głosować odmiennie z akcji kaŹdego akcjonariusza Akcjonarj!sz posiada]ący akcje zaplsane na
więcej niz jednym rachunku papierów wańościowych rnoże ustanowć oddz elnych pełnomocników
do wykonywania praw z akc]i zapisanych na każdym z rachlnkÓW' Zasady wykonywan a prawa
głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonWVania prawa g]osu pżez innego prŻedstawic e a
akcjonariusza.

Pełnomocnjct\,vo do głosowan a przez pełnomocnika powinno być udŻle one na piŚme lub W
postac] elektronicznej' Udzie enie pełnomocnictwa W postaci elektronlcznej n e Wymaga
opatrzenia beŻpecŻnym podpisem elektroncznym weryfikowanym przy pomocy WaŻnego
kwalif ikowanego ceńyf ikatu

Akcjonariusz jest zobowiązany pŻesłać do spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF
lUb podobnym) o udzieleniu pełnomocn ch/va w postaci elektron cznej na następujący adres pocŻty
elektronicznej spółk: od]ewnie@od ewn]eoo sk je p ' najpÓŹniej na jeden dŻeń przed dnlem
Zwycza]nego Walnego zgromadzenia, tj' do dn a 02 mąa2014l'
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestn ctwa W zwycŻajnym Walnym ZgromadŻen u po
okazaniu dowodL] toŻsamoŚc' a pełnomocnlcy po okazaniu dowodu tożsamoŚci iWażnego
pełnomocnichva udzielonego W formie pisernnej ub W postaci elektronicznej (W tym osiatnim
pżypadku pełnomocnik powinlen okazać Wydruk pełnomocn ctwa)' PŻedstawiciele osób
prawnych lLJb spółek osobowych winni dÓdatkowo okazac aktualne odpisy z odpowiedn|ch
rejestróW' Wymienlające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

statut spółk ne przewduje moż]iwości uczestniczenia, możlwości wypowiadania slę an
WykontĄVania prawa głosu na Zwycza]nym Walnyrn Zgromadzeniu prŻy wykorŻystani! środkóW
komunikacji elektronicznej.

6' Regulamin Wa]nego zgromadzenja Spółki
korespondencyjnego.

nie prŻewlduje moŹlWoŚc głosowania

7' Akcjonarusz spółki będzie miał prawo uczestn]czyć w zrycząnym Walnym Zgromadzeniu
spÓłki jeŹel:

a) na szesnaścje dni przed datą zwyczajnego Walnego zgromadzen;a (dŻień rąestracji
uczestnictwa WWalnym ZgromadŻeni!) tj 19 kwietnia 20'l4 r. będzle akcjonariuszem spółki'
tj' na jego rachunku papieróW Wańościowych będą zapisane akcje spc'ki: oraz



b) w terminie pomiędzy 08 kwielnia 2014 L a 22 kwietnia 20'14 r' złozy żądanie o Wystawienie
imiennego zaśWiadczenia o prawie lczestnicb/Va w zwycząnym Walnym Zgromadzenlu W
podmioce prowadzącyrn rachunek papelóW Wańoścowych' na którym zapsane są akcje
spółki'

8' spółka ustala listę akc]onaruszy uprawnionych do t]cŻestnictwa W Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt PapieróW
WańoŚciowych (KDPW), a sporządzonego na podstawje Wystawjonych przez podmioty
prowadzące rachunki papieróW Wańościowych imiennych zaśWiadczeń o prawle uczestn ctwa w
Wa nym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed term nem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzen a, tl od dnia 29 kwietnia 2014 r. do dnia 02m4a2014r,w godzinach od 8.00do
15o0, w siedzibe spółki zostanie Wyłozona do Wglądu ista akcjonarluszy uprawnionych do
uczestnich'a w zwyczajnyń Walnym Zgromadzeniu' Akcjonariusz będz]e mÓgl Żażądać
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatne pocztą elektroniczną podając adles' na który ista
powinna byó wysłana. Akcjonariusz moŻe Żgłosić powyższe żądanie za poŚrednich/Vem poczty
eLektroniczne] na adres: 9!.lę!v!jc@ad]ę!!!]ęp

9' osoby uprawnjone do uczestnich'a W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pe]ny
tekst dokumentacj], która ma być przedstawiona na zwycza]nym Wainym ZgrornadŻen u, oraz
projekty uchwał w siedzibie spółk] pod adresem Aleja Wyzwo]enia 70, 27_200 starachowice w
godz]nach od 800 do 1500 ub na stronie internetowe] spółki WWw od]ewnleoo]skie p]łe]acie
inwestoTskie/Walne Żgromadzen e

10' spółka będŻle udostępn ała Wszelk e informacje dotycŻące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na stronie internetowej społki pod adresern: WWw od]ewnieoo skie.p]łe]acie inwestorskle/wa ne
zgrornadzenie.

11'osoby uprawnione do uczestn]czenia w zwyczd)|ym Walnym Zgromadzeniu proszone są o
dokonan e rąestracj pobranie kań do głosowania bezpoŚrednio przed rozpocŻęciem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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załącznik:
załącznik Nr 1 'Projekty Uchwał ZWZ
załączn]k Nr 2 - FormularŻ pełnomocnictlva
załączn k Nr 3 - lnformacja o ogó nej iczbie głosów
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