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Doradczo-inwestycyjna
spółka ma 30 mln zł
na zakupy z opcją
powiększenia
o kolejne 10 mln zł.

O7 proc. zdrożały nazamknię-
ciu wczorajszej sesji akcje Sky-
line Investment. Inwestorzy
optymistycznie zareagowali
na komunikat inwestycyjno-
-doradczej spółki opodpisaniu
umowy z Krajowym Fundu-
szem Kapitałowym (KFK).

—Jesteśmy pierwszą firmą,
która podpisała umowę z KFK
w ramach tej puli wniosków
— nie kryje radości Paweł Maj,

członek zarządu idyrektor inwe-
stycyjny Skyline Investment.

SI zawiązał wspólnie
z KFK fundusz inwestycyjny,
który będzie dysponował
kwotą 30 mln zł z możliwo-
ścią powiększenia jej o kolej-

ne 10 mln zł. Połowę pienię-
dzy wyłoży Skyline Invest-
ment — połowę KFK. Na za-
rządzanie funduszem może
zostać przeznaczone maksy-
malnie 8 mln zł. Reszta bę-
dzie zainwestowana.

— W ciągu czterech lat
zamierzamy zainwestować
w blisko dziesięć spółek —
mówi Paweł Maj.

Chodzi o małe i średnie
przedsiębiorstwa z wysokim
potencjałem wzrostu. Nie pre-
cyzuje, z jakich branż. Wiado-
mo jedynie, w jakie firmy nie
może się angażować powstały
fundusz — zajmujące się han-

dlem (hurtowym i detalicz-
nym), faktoringiem, leasin-
giem i obrotem nieruchomo-
ściami. Nie może też nabywać
udziałów lub akcji od właści-
cieli firmy, w którą się anga-
żuje — w grę wchodzą tylko
podwyższenia kapitału, przy
czym w jeden podmiot fun-
dusz nie może zainwestować
więcej niż 1,5 mln EUR. Skyli-
ne Investment podkreśla, że
jeśli znajdzie ciekawy cel inwe-
stycyjny, który nie będzie się
mieścił w kryteriach ustalo-
nych przez KFK — zainwestu-
je z poziomu spółki, a nie fun-
duszu.  [KSA]

Skyline kupi dziesięć firm
SKYLINE INVESTMENT
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