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Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 

w dniu 21 czerwca 2021 r. 

 

 

 
UCHWAŁA Nr 1 /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru Pana Jana 
Podgórskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 
 

UCHWAŁA Nr 2 /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek 
obrad o następującej treści: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności.  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

7. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od 
dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2020 
roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 
2020. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o 
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 
lata 2019-2020. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w  sprawie upoważnienia do dysponowania środkami 
zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa 
COVID-19. 

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu jawnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 

UCHWAŁA Nr 3 /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu 
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 
110 938 902,03 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa 
złote i trzy grosze), 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto 
w wysokości 13 868 800,88 zł (trzynaście milionów osiemset  sześćdziesiąt osiem tysięcy 
osiemset złotych  i osiemdziesiąt osiem groszy), 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 820 482,69 zł (siedem milionów osiemset 
dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy), 

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący 
wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 832 912,48 zł (jeden milion osiemset trzydzieści 
dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy), 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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W głosowaniu jawnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 

 
UCHWAŁA Nr 4 /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu jawnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 
 

 
UCHWAŁA Nr 5 /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za lata 2019-2020. 
 
 
Działając na podstawie art. 395 §2

1
 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z 
późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  
uchwala, co następuje. 
 

§ 1 
Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o 
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 
siedzibą w Starachowicach za lata 2019-2020. 
  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 
 

 
UCHWAŁA Nr 6 /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
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Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
§1 

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 
r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 14 566 228 głosów z 14 566 228 akcji, co stanowi 72,4341% ogółu akcji i głosów, a 
to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Zbigniew Ronduda jako Prezes Zarządu nie brał udziału w 
głosowaniu. Łącznie oddano 14 566 228. ważnych głosów co stanowi 72,4341% ogółu akcji i głosów, z czego za 
uchwałą oddano 14 566 228  głosy,  przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone 
żadne sprzeciwy.  

 
 

UCHWAŁA Nr 7/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r.  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 
 

§1 
Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 14 067 650 głosów z 14 067 650 akcji, co stanowi 69,9548% ogółu akcji i głosów, a 
to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Leszek Walczyk  jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w 
głosowaniu. Łącznie oddano 14 067 650 ważnych głosów co stanowi 69,9548% ogółu akcji i głosów, z czego za 
uchwałą oddano 14 067 650  głosy,  przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone 
żadne sprzeciwy.  

 
 

UCHWAŁA Nr 8/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
§1 

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu tajnym oddano 14 566 228 głosów z 14 566 228 akcji, co stanowi 72,4341% ogółu akcji i głosów, a 
to w związku z tym, że zgodnie z art. 413 KSH Pan Ryszard Pisarski jako Wiceprezes Zarządu nie brał udziału w 
głosowaniu. Łącznie oddano 14 566 228. ważnych głosów co stanowi 72,4341% ogółu akcji i głosów, z czego za 
uchwałą oddano 14 566 228  głosy,  przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone 
żadne sprzeciwy.  
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UCHWAŁA Nr 9/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
§1 

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 
 

UCHWAŁA Nr 10/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r.  w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
§1 

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. 
do 31 grudnia 2020 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 
 

UCHWAŁA Nr 11/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
§1 

Udziela się Panu Jackowi Jaroszkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
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oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 
 

UCHWAŁA Nr 12/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
 

§1 
Udziela się Panu Łukaszowi Lechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 lipca 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 
 

UCHWAŁA Nr 13/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
 

§1 
Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 lipca 2020 
r. do 31 grudnia 2020 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 
 

UCHWAŁA Nr 14/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
§1 

Udziela się Panu Romanowi Wronie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 
ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 
2020 r. do 28 lipca 2020 r. 
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§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 
 

UCHWAŁA Nr 15/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: 

 
§1 

Udziela się Panu Adamowi Stawowemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 
POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 28 
lipca 2020 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 
 

UCHWAŁA Nr 16 /2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 2 Statutu 
Spółki w związku z art. 348 § 1, 3, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 13 868 800,88 zł (trzynaście milionów osiemset 
sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), dzieli się w sposób 
następujący: 

1) Kwotę 7 891 395,63 zł (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta 
dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy. 

2) Kwotę 950 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę 
nagrody rocznej dla pracowników Spółki. 

3) Kwotę 5 027 405,25 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięć złotych i 
dwadzieścia pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według 
następujących zasad: 

a) w podziale dywidendy może uczestniczyć 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto 
dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji). 

b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), 

c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 
obrotowy 2020 (dzień dywidendy) ustala się na 30 czerwca 2021 r. 

d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2021 r. 
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 §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
W głosowaniu jawnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 15 298 228 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Nie zostały zgłoszone żadne 
sprzeciwy. 

 

 
UCHWAŁA Nr 17/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 
r. w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej  
 
Działając na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Przyznaje się pracownikom Spółki objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, z 
wyłączeniem Członków Zarządu zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jednorazową nagrodę 
roczną w wysokości  2 440,00 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych) brutto na pracownika. 

2. Wysokość nagrody nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy i jest jednakowa dla wszystkich 
pracowników. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody, jest pozostawanie pracownika w stosunku pracy ze Spółką w 
okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i w zatrudnieniu na dzień 01.07.2021 r. 

4. Nagrodą zostaną objęci także byli pracownicy Spółki, którzy nabyli prawo do renty lub emerytury i 
rozwiązali z tego tytułu stosunek pracy w okresie od 02.01.2020 r. do 01.07.2021 r. W tym 
przypadku nagroda przysługuje proporcjonalnie do czasu przepracowanego w okresie od 
02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

5. Wysokość nagrody może zostać obniżona do wysokości 20% wysokości nagrody w przypadku 
jeśli w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim 
przez okres dłuższy niż 50 dni roboczych (powyższy warunek nie dotyczy pracowników, którzy 
przebywali na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) 
lub wyniki jego pracy zostały negatywnie ocenione przez przełożonych. 

6. Kwota, o którą nagroda zostanie obniżona zgodnie z ust. 5, zostanie podzielona w równej 
wysokości na wszystkich pozostałych pracowników uprawnionych do nagrody. 

 

§ 2 
W celu sfinansowania wypłaty jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki, stosownie do 
art. 396 § 4 i 5 KSH postanawia się o wykorzystaniu kapitału rezerwowego utworzonego Uchwałą Nr 
17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 28 lipca 2020 
r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce i tenże kapitał rezerwowy w kwocie nie 
wyższej niż 950 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę 
jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki oraz na pokrycie kosztów składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz PPK, należnych od wypłaconej nagrody, płatnych przez pracodawcę. 
 

§ 3 
Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki w terminie do 2 lipca 2021 r. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
W głosowaniu jawnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 13 232 485 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 2 065 743 głosów. Nie zostały zgłoszone 
żadne sprzeciwy. 
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UCHWAŁA Nr 18/2021 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  z dnia 21 czerwca 2021  
r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 
2020 r. w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym 
z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19. 
 

Działając na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje: 

§ 1 
Zmienia się § 1 Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r o 
treści: 
 
„Upoważnia się Zarząd Spółki do dysponowania kwotą 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) 
zgromadzoną na kapitale rezerwowym utworzonym Uchwałą Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2020 r. i przeznaczenie jej na wsparcie działań instytucji i osób 
związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutkami.” 
 
i nadaje się mu nowe brzmienie: 
 
„Upoważnia się Zarząd Spółki do dysponowania kwotą 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) 
zgromadzoną na kapitale rezerwowym utworzonym Uchwałą Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2020 r. i przeznaczenie jej na wsparcie działań instytucji i osób 
związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutkami oraz na wsparcie pracowników 
Spółki i ich rodzin, którzy zachorowali na COVID-19.” 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 298 228 głosów z 15 298 228 akcji, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów. 
Łącznie oddano 15 298 228 ważnych głosów, co stanowi 76,0742% ogółu akcji i głosów, z czego za uchwałą 
oddano 13 232 485 głosów, przeciwko 0 głosów, wstrzymujących się 2 065 743 głosów. Nie zostały zgłoszone 
żadne sprzeciwy. 

 


