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AKTSIASELTSI SI LVANO FASHION GROUP ERAKORRAL ISE ULDKOOSOLEKU
PROTO KOLL JA OTSUSED

Aktsiasells Silvano Fashion Group, registrikood 101 7549 1, asukoht Tulika 15/ 17, 10613 Tall inn,
(cdaspidi "SfG") erakorraline aktsionaride Uldkoosolek toimus 02. veebruaril 2017 . a algusega ke ll
12:00, Park Inn by Rad isson Meriton Confe rence & Spa Hotel Tall inn konverentsisaalis "Jacobson'',
aadressi l Toompuiestee 27 I Paldiski mnt 4, I 0149 Tallinn ( edaspidi ,,Koosolek").
Koosolekule registrceriminc algas kcll 11 :30.
Koosolek algas ke ll 12:00.
Koosolek loppes ke ll 12:30.
Koosolekut juhatas Jarek Sargava, isikukood 377061 30367.
Koosolekut protokollis Anna Dem idova, isikukood 475 12030384.
Koosolek to imus eesti kec lcs.
Koosoleku kokkukutsum ise teade ii mus I 0.01.201 7. a. Tallinna Vaartpaberiborsi kodulehel ja Varssav i
v!lartpaberi borsi infosilsteemis ning 11.01 .20 17. a. ajalehes "Eesti Paeva leht" ja Aktsiaselts Sil vano
Fashion Group kodu lehel aadressi l www.sil va nofash ion.com.
Koosoleku kuupaeval on Aktsiascltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 I 00 OOO eurot, mis on
jagatud 37 OOO OOO aktsiaks nimi vaartusega 30 eurosenti.
Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli haalte arvcstamise aluseks Eesti Vaartpabcrite
Keskregistri elektrooni li ne valjavotc aktsionaride nimeki1jast seisuga 26. jaanuar 20 17. a kell 23 :59 ja
Koosoleku alguses koostatud osavotjate registreerimisleht, mis on Kooso leku protokolli lisaks. 26.
jaan uar 201 7. a oli Aktsiascltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 I00 OOO eurot ja arvestuslik
koguaktsiate arv oli 37 OOO OOO. Aktsiaseltsile Silvano Fashion Group kuulus 459 82 1 oma aktsiat, mis
mooclustas 1,242 8 % aktsiate koguarvust. Oma aktsiad ei anna Aktsiaseltsile Silvano Fashion Gro up
aktsionarioigusi ega lahe arvesse kvoorumi maaramisel. Aklsiaseltsil Silvano Fashion Group oli 26.
jaanuar 201 7. a seisuga 36 540 179 haaleoiguslikku aktsiat, mil lega oli esindatud 36 540 179 haalt.
l(oosoleku protokolli lisaks oleva Ulclkoosolekul osalejate nimeki1ja kohaselt oli Kooso leku l ko hal ja
csindatud 20 aktsionari, kc llele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 19 870 477 haalt, mis
moodustab kokku 54,3 8% haalteoigusli ke aktsiatega maaratud haaltest ja aktsiakapitalist.
Uld koosoleku otsustusvoime on Koosolek u protokolli koostaja poolt kontroll itud osalejate nimcki1ja
alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokoll ija allki1jastasid.
Sccga Koosolek on otsustus voimeline.

Protscd uuriliscd l<iisim used:
/\ktsiaseltsi Silvano Fashion Group j uhatuse liige Jarek Sargava teeb Koosolekule ettepancku: ,,Va Iida
Koosolcku j uhatajaks Jarek Sargava, protoko llijaks Anna Demidova ja haaltelugejaks AS cCSD
Expe rt, registrikood 10758689, vol itatud es indaja Evcli Lepamcts."
Htialctati cllepanckut: "Va Iida Koosoleku juhatajaks Ja rek Sargava, protokollijaks Anna Dcmidova
ning haaltclugejaks AS eCSD Expert vol itatud esindaja Eveli Lepamets."
Haaletamine toimus kae tostmisc teel.
Tulencvalt hiHi lcta mise tulemustcst ots ustati va lida Kooso leku juhatajaks J a rek Sa rgava,
protokollijaks Anna Dcmidova ning hiHHtclugcjaks AS cCSD Expert volitatud esindaja Evcli
Lcpa mc ts.

Koosoleku j uhataja tutvustas Koosoleku lab iviim ise kod uko rda. Haaltelugeja selgilas haaletamise
reeglid.
Vastuvii itc id koosoleku labiviimise korrale ei esitatud.

Kooso lcku juha taj a teeb ettepancku kinnitada Koosoleku paevakord jargmiselt:
I.

AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2016 Uldkoosolekul vastuvoetud otsuse oma aktsiate
lagasiostuprogrammi tingimuste ki ndlaksmaaramise osas oma aktsiate tagasiostuprogram mi
lingimuste muulmine.

Haaletamise tulemused:
pool!:

19 866 342 hiHilt ehk 99,98% kooso lckul esinda tud haa ltest ja
53,69% kogu a ktsiakapita list

vast u:

3 170 haiilt chk 0,02% koosolekul es ind atucl haiiltcstja O"lc1 kogu
aktsiakap italist

era poolctu :

965 hiHilt ehk 0,00% koosolclrnl esinclatucl haiiltest ja 0,00% kogu
a ktsiaka pitalist

ci hiHilctanud :

0 haa lt eh k O'Yo koosolekul esinclatucl haaltcst j a 0% kogu
a ktsiaka pitalist

Tulcncva lt haii letamise tulcmustcst otsustati kinnitada koosoleku pacvakorcl.

Piicvakorrapunkt I : AS-i Silva no Fas hion Group 29. juuni 2016 Uldkoosolckul vast uvoetud
otsusc oma aktsiate ta gasiostuprogram mi tingimuste kindlaks miHiramise osas oma aktsia te
tagasiostuprogra mmi tingi mustc muutmine.

Haa lctali ettepanekut:
Muula AS Silvano Fashion Group 29.06.16 Uldkoosolekul kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi
tingimusi alljargnevalt:
Maksimaalnc hind, millega AS Silva no Fashion Group voib tagasiostu programmi kaigus oma aktsiaid
lagasi osta on 3,30 eurot aktsia kohta.

Haaletamise tulemused :
pool! :

19 859 702 hiialt chk 99,95% koosolekul esinclatucl haa ltcst ja
53,67% kogu a ktsia kapita list

vastu:

3 170 haalt chk 0,02% koosolekul csinclatucl haaltest ja 0% kogu
aktsia kapitalist

crapoolctu :

965 haalt ehk 0,00% koosolekul esindatucl haa ltcst ja 0% kogu
aktsiakapitalist

ci hmilctanud :

6 640 haa lt ehk 0,03 % koosolekul csinclatud haaltest ja 0,02%
kogu aktsialrnpitalist

Tulencva lt haiilctamise tulcmustcst otsustati:
Muuta AS Silvano Fashion G roup 29.06.1 6
tagasiostuprogra mmi tingimusi a llj iirgncvalt:

illdkoosolckul

kinnita tucl

aktsiate

Maksi maalne hind, millega AS Silva no Fashion Gro up voib tagasiostuprogrammi ka igus oma
aktsiHid tagasi osta on 3,30 curot a ktsia kohta.

Koosoleku juhataja kuu lu tab koosoleku loppenuks.
Pacvakorraliste punktide osas viis haaletamise lab i AS eCSD Expert, volitatud esindaja Evel i
Lepamcts. Haaletam ine toimus aktsionaridele aktsionaride nimekirja kandmise l valjastatud
haaletamissedelite al usel. Haaletami stu lemused arvestati elektrooniliselt.
1-Hialetamisprotokolli oigsuse eest Lstutab haaletamise korra ldaja, mi lle kinnituseks a ll kirjastas AS
eCSD Ex pert esindaja haaletamistu lemused koosoleku juhataj a ja koosoleku protokol lija juuresolekul.

Kacsolevale protokollile on li satud:
I. Registreerimistulemuscd, 1-1 lehel;
2. Koosoleku l osa lejate nimeki ri, 44-1 lehel;
3. Haaletusprotokollid, 2-1 lehel;
4. Aktsionaride esindajate esindusoigust toendavate dokumentidest tehtud lihtkoopiad, 69-1 lehel;

Koosoleku j uhataja

Koosoleku protokol lija:
ees-ja perekonnanimi ja al/kiri

