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Skrócona nazwa emitenta   
SKYLINE INVESTMENT S.A.  
 
Temat   
Emisje obligacji spółki zależnej 
 
Podstawa prawna   
Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
  
Treść raportu:   
Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej 

Nurtos Sp. z o.o. informację o emisji obligacji serii E, F i G.  

Dnia 12 grudnia 2017 r. Nurtos Sp. z o.o. wyemitowała 3.000 szt. obligacji serii E na łączną 

kwotę 3.000.000 zł zabezpieczonych hipotecznie. Obligacje zostały objęte oraz zapłacone 

przez „Indywidualna Kancelaria Adwokacka Piotr Marszałek” na podstawie umowy przelewu 

na rzecz Fundacji Samorządność i Demokracja (Fundacja), co jednocześnie oznacza spłatę 

3.000 szt. obligacji serii A przejętych przez Nurtos Sp. z o.o. od spółki OPS Invest S.A. 

(informacja o przejęciu długu była opublikowana w raportach nr 45/2017 z dnia 22 sierpnia 

2017 r. oraz nr 50/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.). Odsetki od obligacji serii A, jakie Spółka 

Nurtos zapłaciła Fundacji wyniosły 452.100 zł. 

Pozostałe 1.000 szt. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł i 150.100 zł 

wartość odsetek, zostały spłacone przez emisję 1.000 szt. obligacji serii F o łącznej wartości 

nominalnej 1.000.000 zł zabezpieczonych hipotecznie oraz emisję 1.501 szt. obligacji serii G o 

łącznej wartości nominalnej 150.100 zł niezabezpieczonych. Obie emisje, serii F i G, zostały 

objęte przez Fundację Samorządność i Demokracja.  

Dla obligacji serii E, F i G zostały ustalone następujące warunki:  

- Seria E – termin wykupu 7 maja 2023 roku, oprocentowanie WIBOR 3m+3,5 p.p.  

- Seria F – termin wykupu do 30 czerwca 2018 roku, oprocentowane 10% w skali roku.  

- Seria G – termin wykupu 28 lutego 2018 roku, obligacje nie są oprocentowane. 

Zabezpieczenia hipoteczne zostały wpisane na hipotekę nieruchomości przy Jagiellońskiej 55, 

w opuszczone miejsce po zabezpieczeniu obligacji serii A na równych prawach. 

 

Emisje Obligacji nastąpiły w trybie oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 ust 2) Ustawy o 

obligacjach oraz art. 3 ust 1 ustawy o ofercie publicznej. 

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
 Data   Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis  
2017-12-13 Waldemar Skarżyński Prezes Zarządu   Waldemar Skarżyński  
2017-12-13 Paweł Hanusewicz  Wiceprezes Zarządu Paweł Hanusewicz 


