
 

 

 
 
 
 
Raport bieżący nr 8/2022 
Data sporządzenia: 2022-05-27 
  
Skrócona nazwa emitenta:  
SKYLINE INVESTMENT S.A.  
 
Temat:  
 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27 maja 2022 r. 

 
Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 
 
Treść raportu:  
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż uprawnieni do udziału na WZA w dniu 27 maja 

2022 r., posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli następujący akcjonariusze: 

▪ Halaba Sławomir – 3 133 333 akcji i głosów, co stanowiło 13,44% ogólnej liczby głosów oraz 
19,54% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ IMW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 3 000 000 akcji i głosów, co stanowiło 12,86% ogólnej 
liczby głosów oraz 18,71% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ Vindictia Sp. z o.o. – 2 324 348 akcji i głosów, co stanowiło 9,97% ogólnej liczby głosów oraz 
14,50% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ Rey  Łukasz Jerzy – 1 335 334 akcji i głosów, co stanowiło 5,73% ogólnej liczby głosów oraz 
8,33% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ Rey Maciej – 1 100 000 akcji i głosów, co stanowiło 4,72% ogólnej liczby głosów oraz 6,86% 
głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ Siudak Beata – 1 032 099 akcji i głosów, co stanowiło 4,43% ogólnej liczby głosów oraz 6,44% 
głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ Rey-Luft Aleksandra – 1 004 745 akcji i głosów, co stanowiło 4,31% ogólnej liczby głosów oraz 
6,27% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ Halaba Stanisława – 1 002 000 akcji i głosów, co stanowiło 4,30% ogólnej liczby głosów oraz 
6,25% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ Tomasik Przemysław – 1 002 000 akcji i głosów, co stanowiło 4,30% ogólnej liczby głosów oraz 
6,25% głosów na tym zgromadzeniu Spółki; 

▪ Szczygieł Krzysztof – 925 855 akcji i głosów, co stanowiło 3,97% ogólnej liczby głosów oraz 
5,77% głosów na tym zgromadzeniu Spółki. 

 

 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data    Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis  
2022-05-27 Jerzy Rey   Prezes Zarządu  Jerzy Rey 
2022-05-27 Zbigniew Fornal  Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal 


