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Temat   
Korekta raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 22.07.2020 r.  dot. zmiany terminu przekazywania 
raportów okresowych w 2020 roku. 
 
Podstawa prawna   
 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

  
Treść raportu:   
 
W związku z przekazaniem w dniu 22.07.2020r. raportu bieżącego nr 14/2020 w sprawie zmiany 
terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020 Emitent dokonuje niniejszym 
korekty oczywistej omyłki pisarskiej, dotyczącej podania błędnej daty publikacji  raportu okresowego 
za I kwartał  2020r. Zamiast daty 29.07.2020r. błędnie podano 30.07.2020 
 
Poniżej poprawna treść raportu: 
Zarząd Spółki Skyline Investment S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 
757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych 
terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, iż z uwagi na 
przedłużające się  prace nad sprawozdaniem  , Emitent wyznaczył nowy termin publikacji 
skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2020 roku na dzień 29 lipca 2020 roku. Zgodnie z 
harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem 
bieżącym ESPI nr 3/2020 w dniu 28 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji  
skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2020 roku  był dzień 25 maja 2020 roku . 
Podstawa prawna szczegółowa § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). 
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