
Raport bieżący nr 16/2017 
Data sporządzenia: 2017-03-31 
  
Skrócona nazwa emitenta   
SKYLINE INVESTMENT S.A.  
 
Temat   
Uchwalenie przez Zarząd Spółki warunków subskrypcji prywatnej emisji akcji serii G 
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Treść raportu:   
Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2017 r. podjął 

Uchwałę Nr 1 w sprawie wykonania obowiązków nałożonych na Zarząd Spółki przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą Nr 1/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, 

wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (treść uchwały 

NWZA została ogłoszona Raportem Nr 15/2017 z dnia 29.03.2017 r.), na podstawie której Spółka 

emituje 11.800.000 szt. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł 

każda (dalej „Akcje”). W podjętej Uchwale Zarząd określił co następuje: 

 cenę emisyjną Akcji serii G, ustala się na 1 (jeden) złoty za każdą akcję, 

 subskrypcja Akcji serii G zostanie przeprowadzona w okresie pomiędzy 31 marca 2017 roku a 

dniem 4 kwietnia 2017 r.  

 dniem otwarcia subskrypcji Akcji serii G jest dzień 1 kwietnia 2017 r., natomiast dniem 

zamknięcia subskrypcji Akcji serii G jest dzień 4 kwietnia 2017 r.  

 przydział Akcji serii G zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki w oparciu o umowę objęcia 

Akcji serii G.  

 Obejmowanie Akcji serii G przez oznaczonego adresata, będzie następowało poprzez zawarcie 

pisemnej umowy objęcia Akcji serii G, w treści której w szczególności zawarta będzie pisemna 

oferta objęcia Akcji serii G oraz pisemne oświadczenie adresata o przyjęciu oferty objęcia Akcji 

serii G.  

W związku z Uchwałą Nr 1/2017 NWZA z dnia 29 marca 2017 r., postanowieniami Umowy z dnia 9 

lutego 2017 r. (której warunki zostały podane w Raporcie Nr 8/2017 z dnia 9.02.2017 r., w Raporcie Nr 

13/2017 z dnia 17.03.2017 r. i Raporcie Nr 14/2017 z dnia 29.03.2017 r.) Zarząd skieruje całą ofertę 

objęcia Akcji serii G do OPS Invest S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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