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Treść raportu:           
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 11 października 2018 r. otrzymał 
od Macieja Reya zawiadomienie, iż w wyniku zbycia: 
- 120 302 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A. w transakcji poza systemem obrotu w dniu 
10.10.2018 r. 
- 229 698 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A. w transakcji poza systemem obrotu w dniu 
10.10.2018 r. 
nastąpiła zmiana w dotychczas posiadanym udziale w kapitale zakładowym i głosach na 
walnym zgromadzeniu poniżej 5%. 
Przed ww transakcją zbycia 350 000 szt. akcji, Maciej Rey posiadał 1 450 000 szt. akcji spółki 
Skyline Investment S.A., które stanowiły 6,21% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo 
do 6,21% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowił 6,21% głosów na walnym 
zgromadzeniu. 
Obecnie, Maciej Rey posiada łącznie 1 100 000 szt. akcji Skyline Investment S.A., które 
stanowią 4,72% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 4,72% głosów na walnym 
zgromadzeniu, co stanowi 4,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Jednocześnie Maciej Rey oświadczył, że zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie, poza 
Skyline Investment S.A. nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa 
zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na 
walnym zgromadzeniu. 
Maciej Rey oświadczył, że nie istnieją okoliczności, o których mowa w art. 69 ust 4 pkt 7 i 8 
Ustawy oraz brak jest osób, których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 
 
Ogólna liczna akcji Spółki, jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 
23 321 000. 
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