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Treść raportu:   
Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 09 lutego 2017 r. 

została zawarta umowa pomiędzy Skyline Investment S.A. jako Nabywającą a OPS Invest S.A. z siedzibą 

w Warszawie jako Wnoszącą (dalej „Umowa”).  

Na podstawie Umowy Wnosząca zobowiązuje się przenieść na Nabywającą 100 udziałów o łącznej 

wartości 11 805 000 zł w spółce pod firmą Nurtos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zamian za 

zaoferowane jej przez Nabywającą w trybie subskrypcji prywatnej Akcje serii G Skyline Investment S.A. 

(wniesienie aportem udziałów na podwyższony kapitał zakładowy Nabywającej). Wartość udziałów 

Nurtos Sp. z o.o., wnoszonych w formie aportu, zostaje ustalona umownie na kwotę 11 800 000 zł. 

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym w postaci podjęcia do dnia 17 marca 2017 r. 

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nabywającej, uchwał umożliwiających wykonanie Umowy.  

W przypadku nie podjęcia przez WZA Skyline Investment S.A. uchwał umożliwiających wykonanie tejże 

Umowy do dnia 17 marca 2017 r., Umowa zostaje rozwiązana bez wzajemnych roszczeń Stron.  

W przypadku spełnienia się warunku zawieszającego, Strony zawrą umowę przyrzeczoną w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni.  

Na podstawie Umowy OPS Invest S.A. zobowiązuje się wobec Skyline Investment S.A., że spółka Nurtos 

Sp. z o.o. do dnia 16 czerwca 2017 r. zawrze umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w Warszawie oraz własności budynków, które są posadowione na tej 

nieruchomości, gdzie w ramach tejże umowy Nurtos w ramach zapłaty ceny za sprzedaż nieruchomości 

otrzyma od nabywcy nieruchomości kwotę nie mniejszą niż 29 500 000 zł, płatną nie później niż do 

dnia 20 czerwca 2017 r.  

 

Zarząd Emitenta uznał niniejszą umowę za znaczącą ze względu na jej wartość oraz istotność dla 

działalności Emitenta.  
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