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SVYTIS

AKT NOTARIALNY

TŹynastego maja roku dwa tysiące trzynastego w mojej obęcności, notariusza w

wanzawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Śujętokźyskiej ff36

lokal 12, w lokalu tej kancelarii odbyło się nadzwyczajne walne zglomadzenie silYa capital

Group spólka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 0f-912 walszawa' ulica Sarmacka

nr 18 lok.48, REGoN 301570606, NIP 7792383479)' wpisanej do rejestu pŹedsiębiolców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numeręm 000037064f' której akta lejestlowe

pŹechow).wane są w Sądzie Rejonowym dla m'st. Warszawy w Warszawie _ XIII wydziale

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, z którcgo to walnęgo zglomadfenia spisałem

niniejsz) --------

PRoToKÓŁ.

$ l.wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy' wa]ne

zglomadzenie otworzył ptezes zatzE1ll spółki Adam stefan Gbiorczyk ośWiadczeniem, że w

drodze ogłoszenia na stonie intemetowej spółki oraz w sposób okeślony dla przekazywania

informacji bieĄcych zgodnie z właściwymi przepisami zalząd spółki z własnej inicjatywy

fwołał na dziś' na godzinę 10UU' w lokalu tutejszej kancela i, nadzwyczajne walne

zgromadzenie Silva Capital Group s'A. z następującym porządkiem obrad:

l. otwcrcie walnego zgromadzenia:

2. wybór przewodniczącego vr'alnego zgromadzenia;-..-...--..-

3. stwieldzęnię prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do

4. przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzeniai ---------

5. wybór komisji skrutacyjnej walnego zgromadzenia aibo powierzenie pŹewodniczącemu

\łalnego Zgromad/enia IicZenia glosóW: ---

6' Iozpatrzenie opinii zarządu spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia plawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do obligacji serii D zamiennych na



akcje oraz prawa poboru akcji' które zostaną wyemitowane w Związku z zalnianą obligacji

7 .

serii I) zanriennych na 4kcje selii L spółki;

pocljęcie uclrwały w sprarvie zmiany uchwaly nadatycza.jnego Walnego zgronadzenia

spółki z dnia 15 lutcgo 2013 loku nunler 4 o: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje

spółki' (ii) warunkowynr podwyższeniu kapitału zakładowego spółki' (iiD lłyłączeniu

prawa poboru przcz dolychczasowych akcjonariuszy obligaoji zamiennych na akcje

I
8. podjęcic uchwały w sprawie aniany uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzcnii.

spółki z dDia 15 lutego 2013 loku nuner 5 o demateria1izacji obligacji serii D; -------

9. podjęcie uchwały w sprawie dematelializacji akcji wyemitowanych w lamach

warunkowego podwyższcnia kapitału zakładowego rv ntiązku z zamianą obligacji serii D

na !kcjc seńi L:.-.. ..-...--.-..

10' podjęcie uchu.ały rl' sprawie ubiegania się o wpro\,vadfenie akcji wyemitowanych w

ramach walunko\łcgo pod\łyższcrlia kapitału zakładowego w związku 7 zamianą

obligacji serii D na akcjc seiii L do obrotu w aLternatywnym systcmie obrotut -,..-------

ll'podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o $prowadzenic akcji wyemitowanych w

ramach warunko\ł€go podwyższenia kapitalu zakładou.cgo w związku z ,zarnianą

obligacji serii D na akojo sc i L do obrotu na ryiku regulowanym prowadzonym przcz

Giełdę Papierów waflościouych S.^. w Warszawie oraz upoważnicDia Zażądu do

podjęcia \'szelkich czynności pra\\,nych. faktycznych i organizac'nych mających na celu

dopuszczenie i wprorł'adzcnie akcji spółki do obrotu na Gieldę Papicrów Wanościowych

S.A. u Wrrszarrie: ---

12' podjęcic uchwały w sprawie uchylenia uchwały nadzrtyczajnego Walnego fgromadzenia

sp.)łki z dnia 15 lutcgo 2013 roku nuner 7 o udzie1eniu zarządowi upoważnienia do

podwyższenia kapitału zaklado\cgo spółki w ramach kapitału docelowego o.rz zmianie

s lc lL l lu;--  - - --------

i3' rozpalrzcnic opinii Zarządu spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru

dotychczasowych akcjoniu.iuszy spółki w odliesieniu do akcji emitowanych w ramach

klpitnłu docelo*egn orJz zJsi]Ll u\lalcniJ (eny cmi5vJnej:

14' podjęcie uch\ł,ał'v w sprawie: (i) udzielenia zarządowi upoważnięnia do podwyższenia

kapitału iłakłador,rego spólki w ramach kapitału docelorł'cgo. (ii) przyz-nania zarządowi

spółki uprawnienia do u1łączenia, za zgodą lady nadzorczcj spółki, pra\Ą''a poboru przez

Clotychczasowych akcjoDarius7y akcji. które zostaną wyen]itowane w flłiązku

prawa pobonr akcji' którc zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligącji
, ! .

7-amiennych na akcje. (iv) zmianie statutt| spólk i; -_-_--_-----__._-----_--i-
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podwyzszcnicm kapitału zakładowcgo spółki w ramach kapitału doce1owego, (iii) zmiany

Sldr ulu; ----------------

15. podjęcie uchwały w sprawie denaterializacji akcji wyemitowanych w Iamach

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;--------------------

.' 16. podjęcie uchwały w splawie ubiegania się o wplowadzenie akcji wyemitowanych w

\ i w alternatywnym systemie obrotu;
/  - l

-/17- podięcie uchwały w sprawie ubiegania się o rtprowadzenie akcji wyemitowanych w
/ ,

' r3lnach podwyzszetrtc kapitalu zakładowego w granicach kapitałrr docelowego do oblotu

na ryn](u regulowanym prowadzonym prfef Giełdę Papielów wańościowych S'A. w

warszawie olaz upowainienia zalządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych,

faklycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i rtprowadzenie akcji

Spółki do obrotu na Giełdę Papierów wartościow1.ch S.A. w Warszawie; --------------------

18. podjęcie uchwał w sprawie zmian w radzie nadzorczej spółki; -_----_--

19. podjęcie uchwĄ w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu.jednolitego

20' spr"!Ę bie/ąCe: -

2 | ' zamknięcie obrad rl alnego zgromad,, enla' -----------------------

Do punllu 2 porZądLu obrar]:-------------

otwierający zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na przevodniczącego

rłall lcgo zgromadzcnie. '

Zgłoszona została kandydatura ł-ukasza Banczaka' który u'yraził zgodę na

\undl don arie.

. lchlt lIa o nasLępującej lresci --------------------------------

Wobec niezgłoszenia inrrych kandydatur, otwierający zgromadzenie zanądził

głosowanie tajne w sprawie wyboru ww' kandydata na przewodniczącego walnego

ro  r '  'm:d zen i '

Wobec wyników głoso\'ania, otwierający zgromadzenie stwieldził' Że została powziętau
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Uchwała nr 1

nadzwJĆzaj nego walncgo zgromadz€nia

si lva CapitaIGroUp s.A. w warszawi €

z  13 majr 2013 r.

o wyborze przewodniczącego t'alnego zgromadz€nia

.'1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie wybiera Łukasza Baltczaka na

Ustalono' że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 13

akoji stanolviących 80,3l% kapitahl zakładowego zostało oddanych łącznie 113

wslnego /gromadzenia.--------------

2' Uchwala rłchodzi w życie z dniem podj ęcia''. --------..*.*--------_--*--------------\-

552

552

878

87

u . r r z1m. l j a c ; ch  . i e  n i e  b1łu . -  . . . - - - - - -

Do punkIu J por/ądLu obrad:----------

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgtomadzęnie to zostało fwołane

prawidłowo' gdyż Zostały zachowane Wymogi formalne zwołania

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządzi| sporządzenie listy obecności i

wyłożenie jej do podpisu na czas obrad zgromadzenia. Po sprarłdzeniu listy obecności i jej

podpisaniu. przewodniczący walnego zgronradzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są

uczesh cy reprezentujący łącznie l 13 552 878 w pełni opłaconych akcji dających tyle samo

głosóu'na ogólną licz"bę na dzień ustalenia uplawnienia do uczestnictwa 14l 4o0 256 akcji

dających tyle samo głosów' bteż leprczento'"\''ane na zgromadzeniu akcje stanowią 80,31%

|ak ustalonego kapitału zakładowego spółki

Do punllu 4 porląd|(u obrad:---.-- '

Przewodniczący zarfądził głosowanie ja\Ąne w spra\Ą'ie po\vzięcia uchwały o

za uchwałąZostało oddanych 113 552 878 głosów,-*.

głosów pŹeciw nie było, -.*----

następujĄc(-j treści: --
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Uchwala nr 2

nadzwyczajncgo waIn€go zgromadz€nia

Silva CapitalCroup S.A. w Warsza\Yie

z 13 majż 20|3 r.

o przyjęciu porządku obrad walnego zgromadz€nia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad

walnego zgrornadzcnia: ---------------------

l. ot$arcie walnego zgromad/enia: ---------

2' łybór przewodniczącego walnęgo zgromadzenia; -------------

3' stwield7'enię prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do

podejnou ania uchrł a]:-----------------

4. pŹyjęcie poIządku obrad walnego zglomadzeniai-----'-.'....

5' wybór komisji skrutacyjnej walnego zglomadzenia albo powlelze e

pżewodniczącemu walnego zgromadzenia iiczenia głosów; -----

6. Iozpatżenie opinii zarządu spółki w przedmiocie uzasadnięnia wyłączenia prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do obligacji serii D

zamientych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowanę w Związku

z zamjaną obligacj i serii D zamiennycb la akcje serii L spółki;---

7. podięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

spółki z dnia 15 lutego 2013 loku numer 4 o| (i) emisji obligacji zamiennych na akcje

spółki, (ii) warunkowym podwyższeniu kapitału Zakładowego spółki, (iii) wyłączeniu

plawa poboru pżez dotychczasowych akcjona uszy obligacji zamiennych na akcje

oraz prawa pobonr akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji

zamiemych na akcje, (iv) z-mianie statutu spółki; ----------

8' podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nadfwyczajnego .walnego zgromadzęnia

spółki z dnia 15 lutego 2013 roku numer 5 o denrateriaiizacji obligacji serii D;--_--

9' podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związkr-i z zamianą obligacji

" . ' i i  T l  - "  " L . i a  . a . i i  T

10. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych W

ramach WaruŃowego podłyższenia kapitału zakładowęgo w związku z zalnńl'.ą

obligacji serii D na akcje serji L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;:--------

,t_



1 l. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadfenie akcji wyemitowanych w

ramach warunkowego podwy^zenia kapitału zakładowego w zwią.zku z zamianą

obligacji serii D na akcje serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

pżez Giełdę Papielów wańościo\łych s.A. w Warszawie oraz upoważnienia zarządu

do podjęcia qszelkich czynności prawnych, faktycmych i organizacyjnych mających

na celu dopuszczenie i \'prowadzenie akcji spółki do obrctu na Giełdę Papierów;

waltościo\łvch s.A. w Wa6zawie:

;. )r

12. podjęcie uchwały w sprawie

zgromadzenia spółki z dnia 15

upoważnienia do podwyzszenia

uchylenia uchwaĘ nadzwyczajnego wa|rrego

lutego 2013 roku nurner 7 o udzieleniu zarządowi ..

kapitału zakladowego spółki w ramach kapitału

doceloueso oraz zmianie statutu: ------------

13. rozpatrzenie opinii zarządu spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączeora

poboru dotychczasowych akcjonariuszy sŃłki w odńesieniu do akcji emitowanych w

nmach kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej; -------------

14' podjęcie uchwały w sprawie: (i) udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia

kapitału zakładowego spółki w mmach kapitału docelowego, (ii) przyznania

zarządowi spółki uprawnienia do wyłączenia' za zgodąlady rtadzorczej społki' pra\ła

poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji' które zostaną wyemitowane w

związku podwyższeniem kapitału zakladowego spółki w ramach kapitafu docelowego,

l ] L l N l t .'cy.;
< 

"^/z

(iii) aniany stalutu; -

15. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach

podwy^zenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowęgo; -------------.-..

ló. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w

ramach podwyższenia kapitału zakładowego w $anicach kapitatu docelowego do

obrotu w altematywnym Śystemie obrotu; .

17' podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w

ramach podwyższenia kapitafu zakładowego w granicach kapitału docelowego do

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów waltościowych

S.A. w Warszawie oraz upoważtienia zatządu do podjęcia wszelkich czyrrności

prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i

ltprowadzenie akcji spółki do obrctu na Giełdę Papierów Wańościowych S'A. w

l8. podjęcie uchwał w sprawie anian w radzie nadzorczej spolki; -

-6 -
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2' Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.'' -----_--*.

.i Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z

rćprezentowanych na zgromadzeniu l13552878 akcji stanowiących 80,31% kapitatu
.< - -./zAkładowęgo zostało oddanych lącznie l 13 552 878 waŻrych glosów, pŹy czym: ------...-..---

za uchwałą zostało oddanych l13 552 878 głosów,---

19' podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu

jcdnolitego statutu spó]ki: ----------

Zv '  l P |dwJ  U IEz ,ąL t .  - - - . . . - - . - - - - - -

21. zamknięcie obrad walnęgo zgromadzenla. -..---------------...-...

glosów przeciw nie bylo. -----------

wstrzymujących się nie było. --------.

zatem powy^za uchwała została powzięta.

Do punktu 5 por/ądku obrad:----------

Uczestnicy zgromadzenia jednomyślnie zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o

powołaniu komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu

zgromadzenia. --------

Do punktu 6 porządku obrad:--------.

Przedstawiona i rozpatrzona została opinia zarządu spółki w przedmiocie uzasadnienia

wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do ob|igacji

serii D zamięfurych na akc.ję oraz prawa poboru akcji, któIe zostaną wyemitowane w zwięku

z zamianą obligacji .eri i D zamienn) ch na akcic scri i L .pólki. -

Do punktu 7 porządku obrad:------.--.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o



oadzwyczajnego wal'rego zgrom^dzenia

silva Capitż|GroUp s.A. }v w'rszlwie

z 13 maja 2013 r.

o znianie uchwaty nr 1 nadzwyczajn€go walnego zgronadzenia spó|ki z 15 lutego 2013 r.

o: (i) emisji ob|igacji zami€nnych na akcj€ spółki' (ii) warunkowyn podwyższeniu k.pita|u z'k|'dow€go

spółkij (iii) iYyłączeniu prawa poboru przcz dotyc|'czasowych akcjonariuszy ob|igacji zamiennych na

akcje oraz prawa poboru akcji! które zostaną $Tcmitowanc rv związku z zamianą ob|igacji zami€nnych na

akcj€' (iv) zmianic statutu spółki

,.Nadzrłyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany uchwały nadzwyczajnego

walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 loku numer 4 o: (i) emisji obligacji

zamiennych na akcje spółki' (ii) warunłowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółk!

(iii) wyłączeniu prawa poboru pŹez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych

zamiennych na akcje' (iv) zmianie statulu spółki, w ten sposób, że uchyla jej dotychczasową

trcść i nadajejej nowątreśó w bŹmieniu następującym: ---_--

s1
1' Silva Capital Grorrp S.A. w warsfawie (dalej: '.spółka'') wyemituje nie więcej niż 10.000

(słownie: dziesięć tysięcy) obligacji serji D o watości nominalnej po 1'000 (słownie:

tysi4c) Złotych kazda (dalej: .,obligacje''), zamiennych na akcje zwykłc na okaziciela

serii L Spółki o wańości nominalnej 0,10 z-ł (dziesięć groszy) kaida (dalej:,,Akcjc

akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji

l .

2. Podstawą prawną emis.ji obligacji jest niniejsza uchrt'ała nadzwyczajnego walnego

zgromadzenia oraz ań. 393 pkt 5 Kodeksu spółek lrandlowych i art.20 ustawy o

obligacjacl-. ------

$2
Emisja obligacji dojdzie do skutku w wypaclku, gdy zostaną subskrybowane co najmniej

2 (słownie: dwie) obligacje o łącznej cenie emisyjnej i war.tości nominalnej 2'000

(słownie: dwa tysiące) złotych (da1ej: .'Próg emisji obligacji'')'

Emisja obligacji następować będzie w jednej serii obligacji - serii D' ------------------------

obligacje będą emitowane na okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia przydziału obligacji z

możliwością Zażądania przez Spółkę woześniejszego wykupu obligacji. _----_-----

Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji' ------------------------

Za dzień emisji obligacji uznaje się dzień przydziału obligacji. _

12

2.

3.

4.

.  5 .

1 .

2.



6. Łączr'a wartość nominalna i emisyjna obligacji będzie wynosić nie więcej niż i0.000

(słownie: dziesięć mi1ionów) zło|ych. ---

7. obligacje nie mogą byó wydawane przed pełną wpłatą

8' obligacje nie będą przydzielone ani wydanę pżed dokonaniem Wanianki w rejestże

:.\\ przedsiębiorcóW Krajowego Rejestlu sądowego' wskazującej maksymalną wysokość

i'\ 
'\. podwyższenia kapitału Zakładowego Spółki, wynikającego z zamiany obligacji na Ałcje

' \ serii L' zaś dzień przydziału obligacji zostanie okeślony przez Zarząd Spółki w drodze
'  

. rj uch*dy
.ló. oblisacie beda oblisacjami 7abehiec7onvmi stosownie .]o o.lńowie.]niĆh nr7eniŚńwi'9. obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi stosownie do odpowiednich przępisów

ustawy o obligacjach 229 cret\\ca 1995 roku. ------------

10- obligacje zostaną zabezpieczone poprzez.' ----------------------------

a) zastaw cywilny oraz Zawańą umowę zastawu lejestrowego do sumy zabezpieczenia

10.000.000 fł (dziesięć milionów złotych) na 152 udziałach w kapitale zakładowym

spółki Silva Capital sp- z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestu

przedsiębiorców Krajowego Rejestnr sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

d1a m. st. Warszawy' XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0}o04f9222 o

łącznej wartości nominalnej 7'600,00 złotych i stanowiących 60,08 % w kapitale

,,al.ładn\ł}m lej spó| ki:-------

b) zastaw cywilny oraz zawańą umowę zastawu rejestrowego do sumy zabezpieczenia

10.000'000 zł (dziesięć milionów złotych) na 152 udziałach w kapitale zakładowym

spółki Silva Investment sp. z o'o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru

pŹedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

dla m. st' Wąrszawy' xlII wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000430640 o

wańości nominalnej 7.600'00 złotych i stanowiących 60'08 % w kapitale fakładowym

lei spółki --.-----------

11. obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w afi' 9 pkt 3 uŚtawy o obligacjach z 29

czelwca 1995 roku i skierowąne do adresatów w liczbie nie większej 99 osób.---_--_-

12. osobami upramionymi do uczestnictwa w ofercie oraz do objęcia obligacji, będą

wyłącznie podmioty w}'typowane przez spółkę, do których skierowana zostarue

p-opoz} cja uc7ettnicl r'r a q o|ercię.-..--..---

s3
obligacje bedą obligacjami miem1 mi'--

obligacje nie będą posiadały fonny dokumentu' wyraża się zgodę na demateria]izację

nszlstkich Ob gacji serir D. -------------

1 .

f .



3' Ptawa z obligacji powstarrą z chwilą zapisu w ewidencji i przysługiwać będą osobie w

niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji. ------------------------

4 .

3 .

4 .

3 .

5.

6 .

Ewidęncja obligacji będzie prowadzona przez podmiot wybmny

drodze uchwały, spośród podmiotów okrcślonych w rozumięniu

ptzez ZarzĄd spółki w

art. 5a ust. 3 ustawy o

obligacjach z 2o czerwca l9Q5 r.--------------

$4

1.1:t .

2 .

obligacje będą oprocęntowane. ------

Wysokość oprocentowania obligacji będzie stała i wynosić Ędzie 11% (iedenaścię

procent) w stosunku rocarym.-----

odsetki płatne będą na koniec oklesu. na jaki wyemitowano obligacje. Jezeli data

wypłaty odsetek przypadać będzie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to

łypłata odsetek nastą)i w najbliższym dniu roboczym pŻyPadającym po tym dnru'-

ss
Spółka zobowiązana jest do wykupu obligacji, któfe nie zostaną wyńienione na Akcje

sęrii L' z upb.wem 2 (dwóch) lat od dnia Wydania obligacji oraz dokonać w tym terminie

zaplaly odsetel. ----

Do chwili wykupu wszystkich obligacji, Spółka zobowięuje się niezwłocznie

zawiadomić obligatariuszy o wszelkich zAarzeniach, które mają negatywny \'pływ na

realizację uprawnień obligatariuszy i zobowiązań Spółki wynikających z emisji obligacji.

Zarząd Spółki może w drodze uchwały okrcślającej warunki emisji obligacji przewidzieć

możliwość wcześniejszego wykupu obligacji i okeślić przypadki, w których spółka

będzie zobowią3ana lub uprawniona do wcze$tiejsfego rłykupu obligacji oraz okeślić

świadczenia pieniężne związ^ne z wcześniejszym wykupem obligacji lub sposób ich

wyliczenia.----------

Wykup obligacji we wcześniejszyn telminie wykupu nastą)i poplzez spełnienie

świadczenia pieniężnego, Iównego sumie wartości nominalnej obligacji wraz z nalężnym

oprocentowaniem za okes od dnia emisji Obligacji do dnia wezwania Obligatariusza do

dokonania wcześniejszego wyk upu obli gacji. --.---------------------'-

obligatariuszom obligacji nie przysługuje żądanie \łcześniejszego wykupu obligacji

przez Spółkę' chyba że niniejsza uchwała lub waruŃi emisji obligacji stano\ł/ią inaczej ' -

Jeżeli termin wcześniejszego wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo \'olny od

pracy' to wykup obligacji nastąri w najb|izszym dniu roboczym przypadającym po tym

dniu. ---------------

l

7.

6.



7. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z obligacji dokonywane będą za

pośrednictwem podmiotu wybranego przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. przelewem

na rachunek wskarany przez Obligatariusza w formularzu zapisu na Obligacje.--------

8- Płatności wszystkich świadczeń pienięznych z obligacji dokonywarre będą jedynie na

. rzecz podmiotu ujawnionego w Ewidęncji obligacji prowadzonej przez podmiot wybrany

:\p%ez zarząd spośród podmiotów określonych w rozumieniu ań' 5a ust.3 ustawy o

) .

3.

4.

9",,'Z chwilą wykupu obligacje podlegają umoęeniu'--------------

, oblipaciach z 29 czerwca 1995 r.------

s6
|' obligatańr'rszom obligacji serii D prz1sługiwać będzie prarto do objęcia Ąkcji serjj Lw

zamian za posiadane Obligacje. ------------

objęcie AJ<cji serii L w drodze zamiany obligacji powinno zostać aealizowane w sposób

okeślony w niniejszej uchwale, uchwałach zarządu Spółki uchwalonych na podstawie

upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą waruŃach emisji obligacji oraz

właściwych przepisach prawa powszecbrrego, w szczególności ustawy o obligacjach z 29

czerwca l995 r. oraz Kodeksu spótek handlowych.---------.

oświadczenia o ob-jęciu Akcji seńi L w drodze zamiany Obligacji mogą być składane od

pięrwszęgo dnia po dniu przydziału obligacji do dńa wykupu obligacji. -__----..-..--..--

w następstwie zamiany obligacji na Akcje serii L kapjtał zakładowy spółki zostanie

powiększony o kwotę nie większą niż 2.000.000 (słowniel dwa miliony) złotych,

drodze emisji nie więcej niż 20'000'000 (słownie: dwudziestu milionów) Akcji serii

każda o waltości nominalnej 0,l0 zł (dziesięć groszy).

5. Cena konwersji (cena zamiany) wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną

Akcję, co oznacza, że jedna obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 2'000 (słownie:

dwa tysiące l s7luk Ąkcji scri i l

6. Gdyby przed dniem zamiany obligacji na Akcje sędi L albo przed dniem wykupu

obligacji doszło do przeksztatcenia Spólki lub otwarcia jej likwidacji' wszystkie

ob|igacje podlegają wcześniejszemu wykupowi popŹez zapłatę kwoty pienięznej równej

ich waności nominalnej wTaz z odsetkami wyliczonymi na dzień przekształcenia lub

otwarcia l i lwidacji. -
.l. Zamiana obligacji na Akcje seńi L dokonywana będzie na podstawie pisemnych

oświadczeń posiadaczy ob|igacji. Zarząd' Spółki bę<lzie zgłaszajt do sądu rejestrowego

pod$Jższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z alt. 452 ś 4 Kodeksu spółek

handlowych. ------

L,

-  11-



$7

Upoważnia się zarząd Spółki do okeślenia, w drodze uchwały podjętej przed

lozpoczęciem subskrypcji obligacji' wszystkich pozostałych, niewymienionych w

niniejszej uchwale, warunków emisji obligacji' w tym w szczególności określęnie

sposobu okreś|enia maksynalnej liczby emitowanych obligacji, celów emisji obligacji,

szczegółowych terminów i zasad wykupu obligacji, zasad i terminów naliczania i wypłaty

oprocentowania z obligacji, jak również do dokonania przydziału obligacji, a takze

inrrych warunków, które okażą się niezbędne na mocy obowiązujących przepisów prawa\ . 
l

lub w uznaniu zarządu, i będą potrzębne do realizacji emisji obligacji. -------____-

$8
l. Podwyzsza się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 2.000.000

(stownie: dwa miliony) złotych. w celu przyznania posiadaczom obligacji u

względnego do subskrybowania Akcji serii L'.---..--...-------------

Wanrnkowe podwyższenie kapitahr nastąri w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000

(słownie: dwudziestu nrilionów) AJ<cji serii L' kzr:żda o wartości nominalnej 0,10 zł

(d7iesięć groszy). -.--

Cena emisyjna Akcji serii L wynosi 0,50 z,l (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję serii L,

co oziacza, ze za jedną obligację moŹna objąć 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Akcji

4 .

3 .

l .

serii L.---

5 .

6 .

Uplawionymi do objęcia Akcji serii L będą obligatariusze obligacji wyemitowanych na

podsld\^ie njniejslęj uchual)'..--..--.--.

Akcje serii L zostaną pokryte poprzez zamianę obligacji na Akcje serii L'----------

Akcje serii L będą uczestniczyć od dywidendy począwszy od dnia wydania obligacjl. ---

$e
Wyłącza się w calości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odnięsieniu do

obligacji, z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie

środków niezbędnych do kontynuowania reaiizowanych przez Spółkę planów

inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski pĘrrące z opinii zarząd\ na

temat wyłączenia prawa poboru' stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, jak równięż

Ńceptuje w pełni cel emisji obligacji' którym jest pozyskanie niezbędnego dla Spółki

5.

ó'

2. WyĄcza się w całości plawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odńesieńu do

Akcji serii L, z uwagi na ważny interes spólki, gdyż umożliwi to efekt1rł'Iriejsze

pozyskanic środków niezbędnych do kontynuowania rea]izowanych przez Spółkę planów



., "i

inwestycyjnych. Stosowanie do art. 433 $ 2 Kodeksu spółek handlowych' walne

Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii zarządu na temat wyłączenia plawa

poboru, jak lównież akceptuje w pełni cęI emisji obligacji, któIym jest pozyskanie

niezbędnego dla Spólki kapitalu'-------

s t0
..\'W zwi{zku z walunkowym podwyższeniem kapitalu zakładowego Spółki w drodze emisji

.\'Ar|cji serii L zmienia się statut spółki' udokumento.wany aktem notarialnym sporządzonym

p.rLez notariusza w Poznaniu olafa Peretiatkowicza, Repeńorium A n,|.rler 7627/20],0 z

fóżń' zm'. w ten sposób. ż!e $ 3a Statutu Spółki otrzymuje naslępującą |reść: ----..-.--------

S ia
Kapital zakładowy Spó|ki zostaje wąrunkowo podwższo y o kwotę nie iię|łŚfą niż

2'080'000 (d ,a ilion, osiemdziesiąt tysięcy) zlotych w dfodfe emisji ie u]ięcej niz

800'000 (osiemset rysięcy) akji zwykĘch no okazicielą serii F o wartości nomihalhej 0,10

zl (dziesięć groszy) kożda oraz w drodze emisji nie więcej hiż 20'000'000 (dwudziestu

milionów) ałcji zwykłych na okaziciela setii L o wartości non1inalnej 0,10 zł (dziesięć

gt o,zy) każcla' __-_-

Celem warunkowego podwyŻszenia jest przyznanie pray,ą (lo objęcia akcji serii F

posiadaczom Warrantóy] SubŚla)]pcyjnych serii A emitou,anych przez spółkę na podstai,ie

uchwaly |yalnego Zqromądzenia nr 7 z dnią 12 sierynia 20]] t' otaz p|zyfnanie

uprawhiefiia do objęcią ąkcji serii J" posiadączom oblig.lcji ząnie ych serii D

emito\|ąnych przez Spółkę na Podstawie uchwa|y Walnego Zgronądzenia nr 1 2 dkia ]5

Iuteqo 20l3 r' zmienionej uchu,alą l|alnego zg/o| adze ia nf 1z d|1ia 13 naja 20l3 r.*_

osobą|ni uPrą$,,1ionyn1i do objęcia akcii serii F będą posiadacze Wąrrąn|ów

subrkĄpq inych rłi i /1'__--_-_-

osobami uprą\łniońymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze obligacji Zamiennych

2.

J ,

serii D. ----------------

Ternlin wykonania pral,u do objęcią ąkcii serii F uJynikąjącego

Subskrypcyjnych selii 1 będzie upływal nie później hiż z d iem

(tfzydfiestego pienNszego gfudnia dyra tysiące czlernasteqo roku)'---------

6. Upra1Ą,nienie rlo objęcia Akcji serii L v zamian fa posiadane obligacje se|ii D

pr1,slugiu,.|ć będzie obligą|.lriuszo obligacji serii D. ośy,iadczehia o objęciu Akcji serii

L w drodze zamiany obligacii serii D mogą być składane od pier.Wszego dhią po dniu

przlclziąłu obliqctcji serii D do dnia iybuptl obligacji serii D'

z Wałf ąhtó.||

31.12.2011 r .

13



Akcje serii F obejmo.wane w ramach warunkowego podwyższenią kąpitału zadadowego

będą op|acane golówką w pelnej wysokości. Cenc| emiryjnc! akcji serii F wynosi 0,10 zł

ldzie\iec grotry./.

8. Akcje serii L obejhxoi,ane

zamią ę obligacji serii D

w drodze warunkowego podwyŻszenia zosla ąpobyte poprzez

ną ąkcje serii L. Ce a emisyj a akcji serii L i,ynosi 0'50 zł

wszelkich

(p i ęćdzi e s iąt gr o s zy)'

$11
Nadzwyczajne walne Zg(omadzenie upoważnia Zarząd spółki do podjęcra

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. __:---

s12
Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.,,--

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwieldzit, że w głosowaniu jawnym z

Ięplezentowanych na zgromadzeniu 113552878 akcji stanowiących 80,31% kapitatu

zakładowego zostało oddanych łącznie l 13 552 878 waznych głosów, przy czym:.'

za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,.----.*..-------

g]oŚó!Ą pr,.eci\^ nie byIo. --------

wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta. ----.-:

Do punktu 8 porządku obrad:------..--...--

Przewodnicfący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o

naslepujacei t reśc i : -------------- ---- -

Uchwala nr 5

nrdzwyczajnego ryalnego zgromadzenia

Silva C.pitrl croup S.A. w Warszawie

z 13 maja 2013 r,

o zmianie uchwały nr 5 nadzwyczajn€go wa|nego zgromadzenia spółki z l5 |ut€go 2013 r.

o dematerializscji obligacji s€rii D

,,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany uchwały Nadzwyczajnęgo

wa]nego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013 loku numel 5 o dematelia]izacji

obligacji se i D w ten sposób, że uchyla jej dotychczasową treść i nadaje jej nową treść w

branieni u nastepującym| --------------

- 14 -



1. Nadzwyczajne walne Zglomaduenie postanawia wyrazió zgodę na dokonanie

demateria]izacji obligacji zamiennych selii D w przypadku dojścia do skutku ęmisji

obligacji zamiennych Zgodnie f postanowieniami uchwały Nadzrłryczajnego Walnego
/

4\./ 
.-.. Zgromadzenia Spótki z dnia 15 lutego 2013 loku nr 4, zmienionej uchwałą m 4 objętą

,  r y ' - -

a h,br, 
, niniejsz5 m aktem. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrccie.i f1!6Ł\ i "

Ę ffiNi ) 
.instrumentamj tinansowymi (Dz. U' 2005 NI 183' poz. 1538 z póz1. zm.) oru upoważnia

ł |Ęv: '. /
t|' !i;''/ "./^-+a 

SpóJki do zau arcia odpowiednich umów z Kraiowym Depozytem Papieiów

t'- ', ..'')' waltościowych S.A., w tym umów o rejestację obligacji serii D ęmitowanych przez

2.

3.

Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depoz1't

Papierów Wanościorł1ch S.Ą' -.--.--..-..--

Zglomadzenie upowa'żnia zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności

organizacyjno-prartnych mających na ceiu dokonanie dematerializacji obligacji

enl itor-t an1 ch przez Spólkę'

Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.,'----------

Przewodniczący walnego fgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z

|eprezentowanych na zgromadzeniu 113 552878 akcji stanowiących 80,31% kapitału

zakładowego zostało oddanych tącznie 113 552 878 wunych głosów' przy cz;t,l-t:--

fa uchwałą zostało oddanych l13 552 878 głosów,......*..*..*..

91o.órt przeciu nie b1Jo. --------.

wstrzym.rjących się nie b1lo. -----.--.--

zatem powyższa uchwała została Powzięta'

Do punklu 9 porządku obrad:--------

Przewodniczący zarządził głosowcnie jawne w sprawie powzięcia uchwały o

h , j Fń ' ' i '^F i  t  r e i .  i  '  - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - -  - - -

Uchwała nr 6

n.dzwyczajnego walnego zgromadz€nia

Si lva CapitalGroup S.A. w Warszawie

z 13 maja2013 r.

o d€materia|izacji akcji wy€mitowanych w ramaĆh warUnkowego podwyższ€ni' kapitału zakładow€go

w związku z zamiżną ob|igacji serii D na akcje serii L



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrafić zgodę na dokonanie

demateńalizacji wszystkich akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4

Nadzwyczajnego wa|nego Zgromadzenia z dnia l5 lutego 2013 roku, anienionej uchwalą

nr 4 objętą niniejszym aktem, w ramach warunJ<owego podwyższenia kapitału

zakładowego w zwiqpku z zamianą obligacji serii D na akcje selii L'

przepisami z przepisami ustawy f dnia 29 |ipca 2005 I' o oblocię i

finansowymi (Dz. U. 2005 Nr l83' poz. l538 z Ńzn. zn.) ola.z upoważnia zarząq s

do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów W

s'A., w tym umów o ręjęstrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w

papieńw wańościowych, prowadzonym prfez Krajowy Depozyt

f. Zgtomadzrr'ie upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności

organizacyjno-prawnych mających na celu dokonanię dematerializacji akcji Spółki

wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego walnęgo

Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2013 loku, zmienionej uchwałą nr 4 objętą niniejszym

aktem' w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowęgo \ł'' zwi@ku z

Papi

wanościowych S.A. -

Zamianą ob|igacji serii D na akcje serii L...-......--..--...

_ glosów przeciw nie byIo. -------------

3. Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.''-'---'---'------......-

Przewodniczący walnego zgromadzęnia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzęniu I13 552878 akcji stanowiących 80'31% kapitału

zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, ptzy czym:--

_ za uchwałązostało oddanych 1l3 552 878 głosów'- a

_ rłstrz1mując1clr się nie b1ło.-------

za1em powyższa uchwała została povŹięta.

Do punktu 10 porządku obnd: ----...

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o

n rd .n ' , i q . c i  I  r c c .  i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
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Uchwała nr 7

nadzrYyczsjn€go''aIncgo zgromadzcnia

Si lva Capital  Group S.A. w Warszlwie

z 13 maja2013 r.

o ubieganiu się o wp.owadzcnie akcji *ycmitowanych w ramach rvarunkowego podwy^zeni' kapitału

zskładowego w związku z zamianą ob|igacji serii D n3 rkcj€ serii L do obrotu

w aIternatvwnvm svst€mi€ obrotu

.'J' Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich

czynrrości mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na

podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 15 lutego 2013 r.,

zmienionej uchwałąm 4 objętą nidejszym aktem, w ramach warunkowego podwyższenia

kapitafu zakładowego w fwiązku z zamianą obligacji serii D na akcję seńi L' do obotu w

Altematywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów wartościowych

w warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji wyemitowanych na

podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego

2013 loku, zmienionej uchwałą nr 4 objętą niniejszym aktęm notarialnym' w ramach

warunkowego podwyższenia kapitatu zakładowego w związku z zamianą obligacji serii

D na akcje serii L do obrotu w Altematywnym Systemie Obrotu,New Connect".-----------

2' Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia'.'---*---

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdzil, że w glosowaniu jawnym z

rcprezentowanych na zgromadzeniu l13552878 akcji slanowiących 80,31% kapitału

zakładowego zostało oddanych łącmie l 13 552 878 wainych głosów' przy czym:--

- glosów przccirt nie bylo.----.-.-

- wstrzymujących się nic bylo. -------

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punklu I l porządku obrad:

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o

ń ' . l Fn ' ' i q . p i  l r F {^ i '  - - . - - . - - . . . - - - - - - - - - - . - . - .

_ za uchwałą zostało oddanych l l3 552 878 głosów'---.--_*-
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Uchwal. nr8

nadzwyczaj nego waIn€go zgromadz€nia

silva Capital Group s'A' w warszawi€

z  r l  maja 2013 r.

o ubieganiu się o iYprowadzenie akcji wy€mitowanych rY ramach warunkow€go podwyżsf€nia kapitału

zakładowego w zlviązku z zanianą ob|igacji serii D na akcje scrii L do obrotu na rynku r€gulowa,ł{n'r l

prowadzonyn przcz Gieldę Papierów w'rtościowych s.A. w warszaiYie oraz upoważnieniU fardi}u do i
podjęcia rłsze|kich czynn|ości prawnych, faktycfnyĆh i organizacyjnych m";ą.y"I' * *l" a"p*1*",ii*']'

wprowadzcnic akcji spÓ|ki do obrotu na Gieldę Papierów wartościorYych s..t. * w*-""lJ 
,.. i.

czyurości mających na celu wprowadzenie wszystkioh akcji wyemitowanych

''1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie lĘowainia Zarfąd spółki do dokonania wszelkich

podsta\,vie uchwały numer 'ł Nadzwyczajnego walnego Zgromadzelia z dnia 15

2013 roku' zmienionej uchwałą nr 4 objętą niniejszym aktem, w ramacl,t waruŃowego

poclwyższenia kapitah Zakładowego w związku z zamianą obligacji serii D na akcje serii

L. do obrotu na ryŃu legulowanym prowadzonyn przez Giełdę Papierów

Wańościowych S'A' w Warszawie na podstawie przepisów ustawJ'z dnia 29 ]ipca 2005

n.\u o obrocic iIrslrumentJmi finan5L'\Ą)mi' -

2' Nadzwyczajne Walne Zgromadzenio postanawia upoważnić zarz4d Spółki do

podejmowania wsfe]kich czynności pravmych' faktycaych i organizacyjnych, które będą

^nieftały do dopuszczenia i wprowadzenia Wszystkich akcji \łyemitowanych na

podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Wa1nego Zgromadzenia Z dnia 15 lutego

2013 roku, zmienionej uchwałą nr 4 objętą niniejszym aktem, w ramach waruŃowego

podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą obligacji serii D na Ńcje serii

L do obrotu na rynku legu1owanym plowadzonym przez Giełdę Papielów Wańościowych

S.A. w Warszawie, w tym do złoienia \\niosku o dopuszczenie akcji wyenito\ł'anych na

podstawie uchwały nuner 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego

2013 roku' znienionej uchwałą nr 4 objętą niniejszym aktem, w ramach warunkowego

podwyŻsfenia kapitału zakłado{'ego w zlviązku z famianą obligacji serii D na akcje serii

L do obrotu na rynku regulort'anym prowadzonym pżez Giełdę PapięIów Wańościowych

S. Ą. rt Warszawie'

3' Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.,.-.

I
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Przewodniczący .Wainego zgromadzenia stwierdził, ie w głosowaniu jawnynr z

repr'Źentowanych na zgromadzeniu 113 552878 akcji stanowiących 80'31% kapitału

wego Zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym: ------------

1

v'

za uchwałą zostało oddanych 1l3 552 878 g'łosów,---

glo.ólt przeciw nie byIo. ---------.-..

- $ str,/) mujących 5ię nie b) lo. ---.-

Zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punktu  |2  porządku obrad| -

Przewodnicz4cy zalządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o

2. Uchwała rł'chodzi w życie f chwi]ąjej podjęcia.'._-_-_--

Uchwała nr 9

nadzwyczajnego waln€go zgo ń.dzenia

Silva Capital Croup S.A. w Wrrsz.wie

z r3 maja2013 r.

o uchyl€niu uchwały nr 7 nadzwyczajnego wa|nego zgromadz€nia spó|ki z l5 |utego 20lJ r.

o udzie|eniu zarządowi upowaźnienia do podiYyższ€ni. kapit'łU fakładorY€go spóIki

w ramach kapitalu doccloiyego orazzmianie statutu

''1. Uchyla się uchwałę nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2013

roku numer 7 o udzieleniu zarządowi upowaŻnienia do podwyższenia kapitału

zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego ofaf zmianie statutu.

Pżewodnicfący walnego zgromadzenia stwieldził, że w głosowaniu jarłnym z

leprezentowanych na zglomadzeniu 113 552878 akcji stanowiących 80,31% kapitału

Zakładowęgo zostało oddanych łączrie l13 552 878 ważnych głosów, pruy cfym.--

_ za uchwałą zostało oddanych 1l3 552 878 głosów'-------------------:---------

- g|osort przecirł nie bylo.----.--...

-  r t s t r z5  mujących s ię  n ie  b) |o . - - - - . - ' ' ' -

zatem powyższa uchwała została powzięta'
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Do punktu lJ porządku obrad:.

Przedstawiona i rozpatrzona została opinia zarządu spółki w p.zędmiocie uzasadnienia

wyłączenia prawa poboru dotychczasowycl,t akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji

emitowanych w.amach kapita,lu docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej. -------

Do punktu  |4  ponądku obrad: -

Przewodniczący zalządził głosowanie jawne w

następującej tresci: --

Uchwała nr 10

nadzwyczajnego walnego zgrolnadzenis

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

. . tsprawle powztęcla ucnwały"
\

z 13 maja 2013 r.

o (i) udzieleniu zarzqdowi upoważnienia do podrYyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału

doce|owego, (ii) przyznaniu zarządowi spółki uprawni€nia do wyłączenia' fa fgodą rady nadzorczej

spółki' prawa poboru przez dotychczasorYych 'kcjonariuszy akcji, któr€ zostaną wyemitowane w

związku podwyższeniem kapitału zak|adow€go spólkiw ramach kapitału doc€lowego,

(iii) zmianie st.tutu

,,Na podstawie art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwala. co nasrepuje: ------

s1
1. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Spółki udziela ZaJządowi upoważnienia, na okles

nie dłuższy niż 3 (t|zy) lata od dnia zarejestlowania niniejszego upowaŹnienią, do

podwyższenia kapitatu zakładowego Spółki do rłysokości 3/4 kapitału zakładowego na

dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj' o kwotę nię wyższą niż 10.605.019,20 Złotych

(dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy)

GapiLal docelowyl.-

2' Zavąd |Doi.e wykonaó przyznane mu upowa]żxienie przez dokonanie jednego albo kilku

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -.---.-..

3. ZarzĄd llpowaź'niony jest do ustalenia cęny emisyjnej akcji Spółki wyęmitowanych w

związk1] z podwyżsfeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitah,l

docclonego bez zgodl radl nadzorczej.---

4. Zarząd ttpowainiony jest, za zgodą rady nadzotcfą, do pozbawienia prawa poboru

. dotychczasowych akcjonaliuszy Spółki w całości lub w części w odniesieniu do akcji
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spółki wyemitowanych w z\,Viązku f podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym

i,/
/ . .

Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z

podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitatu docelowego' za wkłady

6. Prry7r:€'nie zarządowi uprar,vnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego

spółki o kwotę nie wy^7'ą niir 10.605'019'20 zlotych (dziesięć milionów sześćset pięó

tysięcy dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) W terminie nie dłuzszym niż 3 (trzy)

lata od dnia zarejestrowarria niniejszego upoważnienia, w ramach kapitału docelowego'

uzasadnioDe jest stworzeniem moż]iwości dla Spółki do elastycznego pozyskania

finan:'owania na rozwój SpÓłki. -----

7. walne Zgromadzenie akcepfuje wnioski płynące z opilii zarządu na temat wyłączenia

prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącej załącanik do niniejszej uchwaĘ'

Przyzlanie zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

Społki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwy^zeńem kapitału

zakładowego Spółki dokonanym w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest

ewentualną potzebĄ elastycznego pozyskania finansowania dla Spółki' -------_--_-

s2
W związku udzieleniem zaIządowi l'lpoważnięnia do podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki w ramach kapitału docelorvego' nadzwyczajne walne zgromadzenie dokonuje zmiany

statufu spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przęz notafiusza w

Poznaniu olafa Peretiatkowicza, Repeńońum A numer 7627/2010 z późń' zm', w ten sposób,

że $ 3b statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:---------

zątząd jest upowt!żniohy do dokonąnią, i, okrcsie 3 (rzech) lat od dhią zarejestfd|ąnią

zmiany s|ątulu u, lym zalcesie' podwyższenia kapitalu ząkladowego w grąnicach kąpitału

docelowego wynoszącego 10.605.019'20 zło|ych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy

daiewięt aście złotych i dwadzieścią gros4)' na podstawie jednego albo kilbu kolejnych

podlyzszeń kapitału zaklat1owego' Uchwąła farządu w sprąwie ustalehid cery) chis,jnej

ąkćji wyemi|owąnych y, rąmąch k,llpitalu doce|owego nie wymągc| zgody rady nadzorczej'

Zorząd 1,łpo|!ążniony jest, za zqodą rądy n1dzorczej, do pozbąwienia dotychczasowych

al@jonafiuszy prawo poboru w calości lub w cfęści |ł odniesiekiu do akcii wyemitoi,anych !a,

związk| z podwyższe iem kąpitctłu zakłądoiego dokonanym u, ramach kąpitału doceloweEo-

ramoch kapiralu docelon cgo. ---------- ---------------
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Ząrząd upovażniony jest do vydayja ią ąkcji wemitowąnych w ramdch kapilału docelołego

za wklad| picnieznc Iub ni, r!cnię:ne'

s3
Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.',

Przewodnicfący walnego zgromadzenia stwierdził' że w głosowaniu j

replezentowanych na zglomadzęniu 113 552878 akcji stanowiących 80']l"" khpi

zakładowego zostało odrlanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym:-----------:.-=.

_ za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,_-_

- g'łosów przeciw nie było'------

_ wstŹymujących się nie było, ----

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punklu |5 porządku obrad:.

Przewodniczący zarządził głosorłanie jawle rt sprawie powzięcia uchwały o

n  ' - t  cn  ' ,  i , .  p i  t r F r . i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 1l

nadzwyczaj n€go walnego zgromadzenia

si|va capital Group s.A. w warszawi€

z  13 maja 2013 r.

o dcmateriaIizacj;akcji wy€mitowanych w ramach podwyższ€nia kapitaIu zakładowego

w granicach kapitalu docelowego

''1. Nadz\ł'yczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie

dematęrializacji wsfystkich akcji Spółki \\Temitowanych na podstawie uchwały nr 10

nadzwyczajnego walnego zgronadzenia z dnia 13 maja 2013 roku, w ramach

podwyŹszenia kapitału zakładowego w granicach kapitafu dbcęlowego wynoszącego

10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście ztotych i

dwadzieścia groszy), zgodnie z przepisami z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

oblocie instrumentami finansowymi (Dz' U. 2005 Nr l83' poz. |538 z pó^' ił1''.) ofiz

upoważnia zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depoz}tem

Papielów Wańościowych S'A', w tym lunów o lejestlację tych akcji emitowanych pżez

i'v
\ '^

l ' 'j
/
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3.

Spółkę w depozycie papierów wafiościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt

Papieró\,\ wanościo\^ ych s'A. --------

Zgromadzenie upow.!żnia zarząd Spółki do dokorrania wszelkich irulych czynności

organizacyjno.prawnych mających na ce|u dokonarrie dematęrializacji akcji Spółki

wyemitowanych na podstawie uchwały numer l0 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

z dnia 13 maja 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitafu zakładowego w granicach

kapitału docelowęgo wynoszącego 1 0.605'01 9'20 złotych (dziesięć milionów sześćset

pięć tysięcy dzięwiętnaście złotych i dwadzieścia groszy)' ----

Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia'''-------_--

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwieldził, ż w głosowaniu jawnym z

Ieprezentowanych na zgromadzeniu |13 552878 akcji stanowiących 80'31% kapitafu

zakładowego zostało oddanych łączrrie 113 552 878 ważnych głosów' przy czym:--

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,_--

- glosów przeciw nie by|o.---------

rł strz1 mujących się nie było. ---------

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punktu ló porządku obrad: -

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o

nastepujacej treści: --

Ucbwala nr l2

nadzwyczajnego w5|nego zgromadz€nia

Silva Capital Croup S.A. w Warszawie

z 13 maia 2013 r.

o ubieganiu się o łprowadzenie akcji wycmitow'nych w ramach podwyższ€nia k'pita|u zakładowego

rY granicach kapitału docc|owego do obrotu w a|ternatyłnym syst€mie obrotu

''1' Nadzwyczajnę Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich

czyrurości mających na celu wplowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na

podstawie uchwały numer l0 nadzwyczAjnęgo walnego 4romadzenia z dnia 13 maja

2013 roku, w ramach podwyzszenia kapitału zakładowego w granicach kapitatu

docelowego wynoszącego l0.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy

dziewiętnaście złotych i dwadzieścia gloszy), do obrofu w Altematywnym systemie
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obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów wartościowych w warszwie, w t}'rn do

złożenia wniosku o dopuszczenie akcji wyemitowanycl,t na podstawie uchwały numel l0

Nadzrł,yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia i3 maja 2013 roku, w ramach

podwyższenia kapitału zakładowego w glanicach kapitału docelowego wynosfącego

10.605.019,20 złotych (dziesięć milionów sześóset pięć tysięcy dziewiętnaście

dwadzieścia groszy) do oblotu w Altematywnym Systemie obrotu ,New Connect''.;

zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów, przy czym: ------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia.''--_---_-

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwięrdził, że w głosowaniu jawnym-:

reprefentowanych na Zgromadzeniu 113 552878 akcji stanowiących 80'31% kapitału

- !Ą5lr/} mując) ch <ie nie bylo. ------

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punktu |7 porządku obrad:-

Przewodniczący zarządził głosowanie jawle w sprarłie powzięcia uchwały o

następującE treści : ---.--.--..-

Uchw'ła nr l3

nadzwyczajnego walnego rgromadzenia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z 13 naja 2013 r.

o ubi€ganiu się o wprowadzenie akcji wy€mitorvanych w ramach podwyższ€nia kapitalu fakładowego

w granicach kapitału doce|ow€go do obrotu na rynku regu|owanym prowadzonym prz€f Giełdę Papierów

wartościowych s.A. w warsawi€ oraz upoiYażnieniu zarządu do podjęcia wsz€lkich czynności prawnych'

faktycznych i orsanizacyjnych mających na celu dopuszcz€nie i ivprowadz€nie akcji spółki do obrotu na

Giełdę Papicrów wartościowych s.A. w warszawię

.'1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zalząd spółki do dokonania wszę]kich

czynności mających na celu wprowadzenie wsfystkich akcji wyemitowanych na

podstawie uchwały numer 10 nadzuyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 maja

2013 loku' w lamach podwyŹszenia kapitału Zakładowęgo w glanicach kapitału

docelowego \Ynoszącego 10'605.019'20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięó tysięcy

' za uchwałą zostało oddanych l13 552 878 głosów,-

'  gtosow przeclw tue ovto. ------------------
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dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy)' do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów wartościowych S-A' w Warszawie na podstawie

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. ----

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia upoważnić zarząd Spółki do

podejmowania wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych, któIe będą

zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji wyemitowanych na

podstawie uchwały numer 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 13 maja

2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitalu

docelowego wynoszącego 10.605.0l9.20 złotych (dziesięć milionów sześóset pięó tysięcy

dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy) do obrotu na ryŃu regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów wartościowych S.A' w walszawie' w tym do

złożenia wniosku o dopusfcfenie akcji wyenritowanych na podstawie uchwały numer

IoN 120\3 nadzwyczajnego walnego zglomadzęnia z dnia 9 maja 2013 roku, w ramach

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego

10.605.019'20 złotych (dziesięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewiętnaście złotych i

dwadzieścia groszy) do obrofu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie|dę

PaDieIów wartościowvch s.A. w warszawle.

3. Uchwala wchodzi w zycie z chwiląjej podjęcia.'.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 113552878 akcji slanowiących 80,31% kapitału

zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 waznych głosów, pŹy czym|-

- glosów przecirł nie b1ło.--.------

- wslrzymując) ch Śię nie b5 ło. -.*----

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punktu 18 porządku obrad:.--

Przewodniczący zarządzil głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o

- za uchwałą zostało oddanych 113 552 878 głosów,---



Uchwała nr l4

n'dzwyczaj nego waInego zgromadz€nia

Silva Capital Group S.A. w Warszawie

z 13 maja 2013 r.

o zmianach w Śkładfie r'dy nadzorczcj

"1 .Nadzwyczajne walne zgromadzenie' działając na podstawie $ 9 ust. 2 statutu

zmienia skład rady nadzorczej w ten sposób, ze odwołuje z jej składu Sylwię

Paduch. ---------

2. Uchwała wchodziw życie z chwiląjej podjęcia'''----..---

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził' ie w głosowaniutajnym

replezentowanych na zgromadzeniu 1l3 552878 akcji stanowiących 80'3l% kapj

zakładowego zostało oddanych łącznie l l3 552 878 waznych głosów, przy czym:--

za uchwałą zostało oddanych l13 552 878 głosów,--------------

3l05ó$ prleciw nie b1|o.--------

- wstr7ymujqcych Śie nie b1lo. ..----------

zatem powyższa uchwata została powzięta.

Przewodniczący zarządfił głosowanje tajne w sprawie powzięcia uchwały o

na5lępującE lrę.c i : - ------------------

Uchw'ła nr l5

nadziryczaj nego rv.lnego zgromadzenia

Silva Capital croup S.A. w Warszawie

z 13 maja 2013 r.

0 zmianach w składzi€ rady nadzorcz€j

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawię s 9 ust' 2 statutu Spółki,

zmienia skład rady nadzorczej W ten sposób, ze powofuje do jej sk.ładrr Przemysława

Czichonia. -------*-

Rada nadzorcza będzie liczyć 5 (pięciu) człoŃów'---_-_--.

Uchwała wchodzi w życie f chwiląjej podjęcia'''-----------:--.

--. . ,  
"
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zatem powyższa uchwała została powzięta'

zakłado\ł'ego zostało oddanych ł4cznie 113 552 878 waznych głosów' przy czym:..

za uchwałązostało oddanych 113 552 878 głosów,_-_

gloŚo\Ą pr,,ecirĄ nie bylo.-----.- '

rt<trzymujących się nie b1lo. -. ..-------

Do punllu |9 porządku obrad:-

Pżewodnjczący zarządził głosouanie jawne $ sprawie polłzJęcia uchwały o

następLjącej lre(ci: -.-----------------

UĆhwała nr l5

nadzwycz'j nego walnego zgroinadz€nia

Silya Capital Group S.A. rv Warszawie

z l3 maja 2013 r.

o upoważnieni'r rady nadzorcz€j do ust.|enia j€dno|it€go tekstu statutu spólki

'.1. Upoważnia się radę nadforczą Spółki do ustalenia 1ekstu jednolitego statutu Spółki, z

uwzględnieniem zmian statutu spólki wynikających z uchwał objętych niniejszym aktęm.

2' Uchwała wcl,todzi W życie z chwiląjej podjęcia.',-----**.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził' że w głosowaniu jawnym z

Ieprezentowanych na zglonadzeniu l13 552878 akcji stanowiących 80'31% kapitału

zakładowego zostało oddanych łącznie 113 552 878 ważnych głosów' przy cz)m|--

iŁa uchwałązostało oddanych l13 552 878 głosów'---

g1osorł przccirł nie byIo.-----.-.

u s l r z1n lu jąc5ch  s lę  n i e  b1 lo .  . - -

falen po\ł},/s,/lt uch\^ ałd,,oslaIa po$ ZiętJ.

Do punklu 20 porządku ohrad:-------

omówione zostały sprawy bieżące związane z działalnością spółki.------------------.....--

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwieldził, że w głosowaniu taJllylll Z

towanych na zgromadzeniu 1l3552878 akcji stanowiących 80,3l% kapitału

2',7



Do punktu 2l porządku obrad: -..-

Wobec wyczeęania porzadku obrad przewodniczący Zamknął wa|ne z

załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----..-----

s 2' Tożsamość Łukasza Baflczaka, syna Zenona i Krystyny' PESEL

zamieszkalego: 96.500 Sochaczew, ulica Rumiankowa nr 57, stwierdziłem

s 3. KosŹy spoŹądzenia niniejszego aktu ponosi spólka. --

$ 4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowo

okazanego dowodu osobistego AVX 609285.------------------------

I
l "

s 5. Podatku od czyrurości cywilnoprawnych od wynikającej z zA plotokołowanej w

niniejszym akcie zmiany statutu w zaklesię podwyższenia kapitału zakładowego o 1 000 000

(milion) złotych nie pobrano stosownie do treści ań. l ust. l pkt 2 ustawy z dnia 9 września

2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 20l0r' Nr 101, poz' 649 z

pó^' zfi.\' gdyż podatek ten został pobrany przy faprotokołowaniu zmienianej uchwały o

podwyżsfeniu kapitału zakładowego w tym zakesie w akcie notarialnym Rep. A

ra3514/2013 sporządzonym 15 lutego 2013 r. przez dokonującego niniejszej czynności

nolanusza,-------------

$ 6' Koszty spolządzenia niniejszego aktu wynoszą: .-----------------

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. l ust. l pkt 2, art. 7 ust. l pkt 9

i ań' 6 ust' 9 w związku z ań' ó ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o

podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn' zm')

[0'5% od kwoty 996 425 zł (l 000000 2500 5,75 _25o _ 250)l--.--..-.--------'4 98f ń

b) taksa notaria]na na podstawie $ 9 ust. 1 pkt 2lozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

dnia 28 częIwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.

\r 148. poz. |564 zpóżn' zm'1_--_____-- --2 500 zł

201 I  r .  Nr  177.  poz .  l054zpozn.zm.;  - - - ----------^- 515 zI

c) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23olo od taksy notarialnej na pod$awie

ań. 146a pkt l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tbwarów i usfug (Dz.U' z

Akt tęn został odcz}tany, pŹyjęty i podpisąny. --.--.------...-...---

Na oflgił,ole aktu wlaściwe podpis),.--."--.
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Reoertorium A nr 9225/2013
wypis ten w)dano Spólce' -----------.-
KosŹy niniejszego Wypisu wynoszą --------

a/ taksa notarialna na podstawie s 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.
l  564 ,/ póZ1' Z11') w kuocie ----------..---.--
b/ podatek od towarów i usług (vAT) według stawki 23% od taksy

-- 198'00 zł
notarialnej na

podstawię alt' 146a pkt 1 ustawy z dnia 1l marca 2004 r. o podatku od
(D3!.z2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póŹn. zm.) w kwocie_:-
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Warszarva, dnia l2 kwietnia20l3 r.

OPINIA

Zarządu silva Capital Group s.A. Z siedzibą rv.warszawie

w pŹedmiocie uzasadnicnia wyłączenia prawa poboru

Działając na podstewię alt' 433 Llst' 2 ustawy Z dnia 15 wŹeśnia 2000 ro]Q Kodeks spółek
handlowych (Dz'U. z 2000 r', Nr 94, poz. |03,l 7-e 7'm')' w związku ze zwołanym na dzień 9 maja
2013 roku Nadz\łyczajnyn Walnym Zgromadzenienr silva Capital Grcup s.A' z siedzibą w
warszawie (''spóllQ',), króremu Zarząd Spó|ki zamieŹa pŹedstawić projekt uchwały o zniallie
uchwaty nr 4 Nadzw)'czajnego walnego Zg|omadzenia Spółki z dnia 15 Lut€go 2013 roku, ldó|ej
pżedmiotenr po zrnianach.jest emisja nie więcej niŹ 10.000 obligacji serii D o war|ości
nominalnej po 1.000 Zl kaŻda, Zamiennych na akcję fwykłe na okaziciela serii L Spółki o
wal1ości 0'l0 z| k?i,'da" z wyłączenia prawa poboru plzęf dotychczasowych akcjonariuszy
obligacji setii D zamienrrych rra akcje oraz prawa poboru akcji' które zostaną wyemitowane w
zwiękn z zamianą obligacji seri; D zamiennych na akcje sęrii L spółki, Zarząd Spótki
przedstawia opinię W sprawie wyłączenia prawa poboru.

Uzasadnienic \iyłączenia prawa poborU dotychczaso}wch akcjotlaliuszy spół|d
w odniesioniu do obligacji serii D zamiennych na akcjc oraf pra.lYa pobolu akcji, które

zost'rną }vyemitowanew związku z zżmianą obligacji selii D zamiennych na
al(cje serii L spólki

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonaduszy spółki W
odniesienill do obligac.ji sedi D zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, ldórc Zostaną
Wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii D zarniennyclr na akcje serii L spólki Ieży w
interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych niezbędnych do
kontynuowania reaLizowanych przez Spólkę planów jnwestycyinyclr, v,' szczególności w ranach
Subskrypc.ji pry.rvatnej' Pozyskanie pżez Spólkę dodatkowego kapitału znacząco wspomofe
ręaLjzację załoŹonej sf|ategii rozwoju Spólki. w szczególrrości polegającej na dokonywaniu
dalszych i vestycji kapitałowych w podmioty działające w zblizonym zakrcsie pżedsiębiorstwa
w celu intens}'fikac.ji osiąganego wynilQ 1inansowego'

Jednocześnie, W ocenie ZaŹądu spółki, emisja obligacji serii D zamiennych na akcje omz akcji,
które zostaną wyemitowane w zlviązku z zamianą obligacji serii D Zamiennyclr na akcje serii L
spółki' jest obecnie najkorfystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli
zintenqdkować dalszy rozwój Spólki. w wyniku pżedmiotowej emisji akcji serii L
lodwyższeniu ewentualnie ulcgnie poziom kapitałów własnych, warunku.jących pnwidłowy
robvój Spó d oraz umoŹIiwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki' co jednocześnie
wpłynie koŻyst!1ie na shukfurę bilansu Spółld'

$ l.



cąa ąrisyjn8 akcji anitowanyoh w ramach KĘitału Dwlowęo zostanic ustalona prz.z
zarząd w Ęuciu ó wycenę rynkową sŃ*i z urzgldni€nirrn elvcń'r|ncgo dysl.ontr dla
inwestorów. wta. z zgłc/]e\iql" uzyskania możIiwic najlcpsze8o stosunku poniędzy
rwwodnienian a w5okośoĘ poEyskeych ]fuodkór'.

Adam Gbiorczyk

Pnas 7łzqdu

SILVA CAPITAL GROUP SA
ul' so.macł. 18/'18, oa472 wt'sż.w.
NlPr 7792383479. RIGON: 301570606
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LISTA oBEcNoŚcI
na nadzwyczajnym wa|nym zglomadzęnlu

Silva Capital Group
spółka akcyjna

z siedzibąw Warszawie
13 maja 2013 r.

akcjonariusz
sylwia Leśniak.Paduch

I epr ezento\! ana przez pełnomocnika
Łukaśza Bartczaka

(l8 728 277 akcjidqjących l8 728 277 g|oŚów)

akcjonariusz
Achiliawood Management Limited

z siedzibą w Lamaca
rcplezentowany przez pełnomocnika

Łukaśza Bartczłka
(3l 443 750 'kcjidających 3l 443 750 glosów)

akcj onariusz
Synopris Limited sp. z o.o. Partners s.ka.

z siedzibą w Warszawie
reprezemowany przez

Dariusza Marcina Leśniak-Paduch
(63 380 85] akcjidających ó3 380 85l ełosów)

LJJ
(podpiŚ)
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