
Projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. 

 

Uchwała nr       /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silva Capital Group S.A.  

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podstawie art. 385 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 17 pkt. j) Statutu Spółki, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Pana …………………. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

  



Projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. 

 

Uchwała nr       /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silva Capital Group S.A.  

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 

385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z § 17 pkt. j) Statutu Spółki, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej i powierza funkcję członka Rady 

Nadzorczej Pana …………………. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

  



Projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. 

 

Uchwała nr       /2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silva Capital Group S.A.  

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powołuje rewidenta 

do spraw szczególnych, który obejmie badaniem prawidłowość wyceny operacji kapitałowych dokonywanych 

przez Spółkę w 2013 r. oraz ustalenia wyniku finansowego Silva Capital Group S.A. za 2013 r., a także 

prawidłowość wyceny majątku Spółki przeniesionego, do dnia 30 maja 2014 roku, do spółek Netmedium Capital 

Sp. z o.o. i Netmedium Investment Sp. z o.o. oraz zasadność dokonania tychże operacji. 

 

§ 2 

Biegłym rewidentem, na którego wnioskodawcy tj. Fundacja Św. Krzysztofa - pomocy dzieciom poszkodowanym 

w wypadkach samochodowych oraz Pan Cezary Waczków wyrazili zgodę na piśmie, jest _____. 

 

§ 3 

W związku z badaniem, o którym mowa w § 1, Spółka jest obowiązana udostępnić następujące dokumenty 

_____. 

 

§ 4 

Termin rozpoczęcia badania ustala się na dzień _____. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

 


