
GIEŁDA Spółka jeszcze
w tym roku chce dopiąć
umowę z Majerowiczami
i układ w Semaksie.

Doradczo-inwestycyjną spół-
kę czeka pracowite ostatnie
tygodnie roku. Projekty, które
budzą najwięcej emocji wśród
giełdowych graczy, to tego-
roczne inwestycje: w zakłady
mięsne Majerowicz oraz
odzieżowy Semax.

Rynek zaniepokoiła infor-
macja o sprzedaży udziałów
w spółkach z ograniczoną od-
powiedzialnością ZPM Majero-
wicz oraz ZPR Agromięs. Wy-
glądało to tak, jakby Skyline In-
vestment wycofał się zumowy
inwestycyjnej zawartej raptem
kilka miesięcy temu.

— Wszystkiemu winna jest
zbieżność nazw. Te transak-
cje są realizacją zapisów umo-
wy inwestycyjnej — tłumaczy
Paweł Maj, członek zarządu
Skyline Investment.

Dodaje, że to ruch technicz-
ny. Skyline Investment zamie-
rza objąć 25,01 proc. udziałów
w podmiocie, który powsta-
nie z połączenia Zakładu Prze-
twórstwa Mięsnego Henryk
i Jadwiga Majerowicz z Zakła-
dem Przetwórstwa Mięsnego
JHKR Majerowicz.

— Czekamy na zarejestro-
wanie spółki. Strony umowy
ustaliły, że dołożą wszelkich
starań, by do transakcji mo-
gło dojść jeszcze w tym roku 
— podkreśla Paweł Maj.

W zakładach Majerowi-
czów wciąż pracuje zespół
spółki zależnej Skyline Invest-
ment — Skyline Interim Ma-
nagement. Jego zadaniem jest

przeprowadzenie restruktu-
ryzacji i opracowanie strategii
dla zakładu. Podobne działania
prowadzone są w odzieżowym
Semaksie. Najpierw trzeba
jednak doprowadzić do ukła-
du z wierzycielami.

— Zamknęliśmy listę wie-
rzycieli i przesłaliśmy ją do są-
du. Przygotowujemy się do
zgromadzenia wierzycieli.
Chcemy, by odbyło się jeszcze
w grudniu — mówi Paweł Maj.

Potwierdza, że z ustnych
deklaracji wierzycieli wynika,
iż układ uzyska stosowne po-
parcie. Semax zlikwidował
dwie marki — Deep i Hot Oil
(prawa do drugiego znaku
firmowego sprzedał za 1,5
mln zł). Chce rozwijać sieć
dyskontów Vabbi Factory
Outlet.

— Przychody Semaksu
wzrastają, wracają klienci. Je-
steśmy umiarkowanymi opty-
mistami co do przyszłości tej
spółki — twierdzi Paweł Maj. 

Skyline Investment ostrzy
sobie też zęby na unijne dofi-
nansowanie. Poprzez spółkę
zależną Skyline Venture wnio-
skuje o utworzenie funduszu
przy udziale Krajowego Fun-
duszu Kapitałowego, który bę-
dzie miał do zainwestowa-
nia 30 mln zł (połowa pienię-
dzy ma pochodzić z KFK).
Trwa procedura konkursowa.

— Na krótkiej liście znalazło
się 15 wniosków, w tym nasz 
— informuje Paweł Maj.

Jeżeli wniosek Skyline zo-
stanie wybrany — umowa po-
winna zostać podpisana
w I kwartale 2010 r.
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Ważny grudzień w
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