Raport bieżący nr 24/2020
Data: 13.11.2020 r.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Silvair, Inc. na dzień 14 grudnia
2020 roku
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych oraz mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Silvair, Inc. („Silvair”) niniejszym zawiadamia o
terminie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które zostało zwołane na godzinę 18:00 czasu
środkowoeuropejskiego / 9:00 czasu pacyficznego dnia 14 grudnia 2020 roku („Walne
Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się wirtualnie na platformie internetowej wskazanej
w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zawierającym m.in. informacje na temat
zwołania i terminu Walnego Zgromadzenia oraz treść zagadnień, które mają być przedmiotem obrad
i głosowania podczas Walnego Zgromadzenia („Zawiadomienie”), którego wersja anglojęzyczna oraz
jego tłumaczenie na język polski zawarte zostały w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Zgodnie z prawem stanu Delaware, uprawnionym do wykonywania prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu jest każdy akcjonariusz będący zarejestrowanym posiadaczem akcji w tzw. dniu
ustalenia praw (record date), który ustalany jest przez radę dyrektorów spółki. Rada dyrektorów Silvair
ustaliła, że dniem ustalenia praw dla potrzeb określenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania
zawiadomienia o zwołaniu oraz do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia, jak również do
otrzymania zawiadomienia o ewentualnym odroczeniu lub przesunięciu terminu Walnego
Zgromadzenia jest dzień 13 listopada 2020 roku. Jedynie akcjonariusze zarejestrowani według stanu na
koniec tego dnia będą uprawnieni do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu oraz do głosowania podczas
Walnego Zgromadzenia, jak również do otrzymania zawiadomienia o ewentualnym odroczeniu lub
przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia.
Polscy akcjonariusze będący beneficjalnymi właścicielami akcji zwykłych Silvair za
pośrednictwem rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia powinni
zwrócić się do biura maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek inwestycyjny, na
którym są zapisane posiadane przez nich akcje Silvair, o przekazanie dodatkowych informacji w tej
sprawie.
W tym miejscu Silvair pragnie ponadto wyjaśnić, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem
amerykańskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu
i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce. Sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu
opisany został w Zawiadomieniu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych – informacje bieżące i okresowe.
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