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Treść raportu:           
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 26 stycznia 2017 r. otrzymał od 
Sławomira Halaby zawiadomienie, iż w wyniku pięciu transakcji nabycia łącznie 282 668 akcji 
spółki Skyline Investment S.A., w tym w transakcjach na sesjach GPW: 2.166 akcji w dniu 
23.11.2016 r., 1.000 akcji w dniu 24.11.2016 r., 12.834 akcji w dniu 28.11.2016 r. oraz w 
transakcjach poza systemem obrotu: 166.668 akcji w dniu 24.11.2016 r. i 100.000 akcji w dniu 
25.01.2017 r., nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 2% ogólnej liczby 
głosów w Spółce. Zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem (ogłoszonym w dniu 18.11.2016 r. 
Raportem bieżącym Nr 18/2016) Sławomir Halaba posiadał 1 004 083 akcji, stanowiących 
10,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 004 083 głosów, co stanowiło 
10,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień złożenia 
zawiadomienia Sławomir Halaba posiada łącznie 1.286.751 akcji spółki Skyline Investment 
S.A., co stanowi 12,87% kapitału zakładowego Spółki i daje 1.286.751 głosów, co stanowi 
12,87% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  
Według złożonego wraz z zawiadomieniem oświadczenia Sławomir Halaba w perspektywie 
kolejnych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. 
Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 5 i 6 stawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz 
spółkach publicznych Sławomir Halaba oświadczył, że nie posiada podmiotów zależnych oraz 
nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania upoważnienia 
do wykonywania praw głosów na walnym zgromadzeniu. 
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