
213/A/NBP/2004 29.10.2004 4,3316 233/A/NBP/2004 30.11.2004 4,2150 256/A/NBP/2004 31.12.2004
4,0790 IV kwarta  2004 12,6256 : 3 = 4,2085 Razem kurs redni: 4,2085
Dane dotycz ce wielko ci bilansowych przeliczono wg kursu og oszonego na dzie  bilansowy tj.
256/A/NBP/2004 31.12.2004 4,0790
1. Przedstawiony raport kwartalny sporz dzony zosta  na podstawie ksi g rachunkowych prowadzonych
zgodnie z zasadmi obowi zujacymi jednostki prowadz ce dzia alno  gospodarcz , w szczególno ci
wymaganymi przez Ustaw  z dnia 24 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci oraz przepisy podatkowe. Zasada
ciag ci wymagana przez Ustaw  o rachunkowo ci zosta a zachowana. W ca ci i szczegó owo
stosowane przez Spó  zasady rachunkowo ci zosta y opublikowane w dn. w raporcie pó rocznym za 2004
rok.
2. W IV kwartale 2004 r. dokonano korekt na rezerwach w zakresie:
a) rezerw na nale no ci:
* utworzono rezerw  na nale no ci w kwocie 0,0 tys. z
* rozwi zano rezerw  na nale no ci w kwocie 7,3 tys. z
* wykorzystano rezerw  na nale no ci w kwocie 0,0 tys. z
* wystornowano rezerw  na nale no ci w kwocie 0,0 tys. z

a) rezerw na podatek dochodowy:
* wykorzystano rezerw  z tytu u premii inwestycyjnej w kwocie 0,0 tys. z
* wykorzystano rezerw  z tytu u ulg inwestycyjnych lat 1996,1997,1998,1999 w kwocie 115,8 tys. z
* utworzono rezerw  na odsetki w kwocie 0,0 tys. z
* utworzono rezerw  na podatek dochodowy w kwocie 0,0 tys. z

a) innych rezerw:
* utworzono rezerw  na niewykorzystane urlopy w kwocie 0,0 tys. z
* rozwi zano rezerw  na urlopy w kwocie 0,0 tys. z
* wystornowano rezerwe na urlopy w kwocie 0,0 tys. z
* utworzone rezerw  na postój letni i remontowy w kwocie 0,0 tys. z
* wystornowano rezerw  na postój letni i remontowy w kwocie 0,0 tys. z
* utworzono rezerw  na premie wraz z ZUS w kwocie 0,0 tys. z
* wystornowano rezerw  na premie wraz z ZUS w kwocie 0,0 tys. z
* wykorzystano rezerw  na premie wraz z ZUS w kwocie 0,0 tys. z
* wykorzystano rezerw  na materia y zb dne w kwocie 0,0 tys. z
* utworzono rezerw  na badanie bilansu 2004 r. w kwocie 0,0 tys. z

3. Poszczególne pozycje wybranych danych finansowych dotycz cych rachunku zysków i strat, przep ywów
rodków pieni nych dla IV kwarta u przeliczono na EUR wg kursu 4,2085 z  co stanowi redni

arytmetyczn  kursów na ostatni dzie  m-ca od pa dziernika do grudnia 2004 r.:
213/A/NBP/2004 29.10.2004 4,3316
233/A/NBP/2004 30.11.2004 4,2150
256/A/NBP/2004 31.12.2004 4,0790

IV kwarta  2004 12,6256 : 3 = 4,2085
Razem kurs redni: 4,2085 z

1) zwi y opis istotnych dokona  lub niepowodze  emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najwa niejszych zdarze  ich dotyczacych,

Do istotnych zdarze , które nast pi y w IV kwartale 2004 r. by y:

1. Kompensata nale no ci pomi dzy "Skotan" S.A. a Garbarni  Brzeg S.A.
"Skotan" S.A. w IV kwartale w kilku transakcjach skompensowa  kwot  w wysoko ci 5.250.000,00 z
/s ownie: pi  milionów dwie cie pi dziesi t tysi cy z otych/ przys uguj  mu z tytu u weksli wystawionych
przez Garbarni  Brzeg S.A. z siedzib  w Brzegu z nale no ciami przys uguj cymi Garbarni Brzeg S.A. z
tytu u nabycia przez "Skotan" S.A. maszyn garbarskich, wyrobów gotowych oraz innych tytu ów prawnych.
Tym samym na dzie  31.12.2004 wszystkie nale no ci z tytu u weksli Garbarni Brzeg S.A. posiadanych
przez "Skotan" S.A. zosta y rozliczone.

2. Sp ata kredytów
"Skotan" S.A. dokona  w IV kwartale sp aty kredytów zaci gni tych od :
a/ Banku Handlowego w Warszawie O/ Bydgoszcz w wysoko ci 2.000.000,00 z  /s ownie : dwa miliony



otych/ (kredyt w rachunku bie cym)
b/ Banku Spó dzielczego w Jastrz biu Zdroju w wysoko ci 700.000,00 z  /s ownie : siedemset tysi cy

otych/ (kredyt obrotowy).
Tym samym na 31.12.2004r. "Skotan" S.A. korzysta jedynie z kredytu dyskontowego weksli do wysoko ci
200.000,00 z  udzielonego przez Bank ski O/Ustro .

3. W dniu 31.12.2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. podj o nast puj ce uchwa y:

UCHWA A NR 1
w sprawie wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia Zak adów Garbarskich "SKOTAN" SA w
Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie dzia aj c na
podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spó ki - wybiera na
Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani  / Pana Wojciecha Sobczaka.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Wojciech Sobczak

UCHWA A NR 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak adów
Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do
Komisji Skrutacyjnej ni ej wymienione osoby:
1. Jaros aw Gibas
2. Jan Pilch
3. Piotr Klepacz
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia

UCHWA A NR 3
w sprawie zatwierdzenia przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak adów
Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie dzia aj c na
podstawie art. 393 Kodeksu Spó ek Handlowych postanawia co nast puje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zak adów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje
nast puj cy porz dek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawomocno ci zwo ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania
uchwa .
4. Wybór komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
5. Przyj cie porz dku obrad.
6. Wyra enie zgody na zbycie lub wydzier awienie przedsi biorstwa b  jego zorganizowanej cz ci albo
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
7. Zamkni cie obrad.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia

UCHWA A NR 4
w sprawie wyra enia zgody na zbycie przedsi biorstwa Zak adów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
lub jego zorganizowanej cz ci b  jego wydzier awienie lub wydzier awienie jego zorganizowanej cz ci.
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. wyra a zgod  na zbycie przedsi biorstwa Zak adów
Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie lub jego zorganizowanej cz ci b  jego wydzier awienie lub
wydzier awienie jego zorganizowanej cz ci przez Zarz d Spó ki.
2. Zarz d Spó ki dokona wyboru transakcji wskazanej w ust. 1 jak równie  sposobu jej realizacji. Dokonanie
transakcji zostanie poprzedzone dokonaniem wyceny przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci
poprzez sporz dzenie operatów wyceniaj cych przedmiot transakcji przez dwóch niezale nych bieg ych



wybranych przez Zarz d Spó ki i zaakceptowanych przez Rad  Nadzorcz  Spó ki. Wycena przedmiotu
transakcji zostanie sporz dzona na dzie  wskazany przez Zarz d Spó ki.
3. Zarz d Spó ki dokona zbycia przedsi biorstwa Zak adów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie lub jego
zorganizowanej cz ci za cen  nie ni sz  ni rednia arytmetyczna wynikaj ca z warto ci okre lonych przez
bieg ych wskazanych w ust. 2, b  jego wydzier awienia lub wydzier awienia jego zorganizowanej cz ci
za czynszem, którego podstaw  b dzie wy ej wymieniona cena.
4. Na przedsi biorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. b ce przedmiotem zbycia lub dzier awy wchodz  w
szczególno ci nast puj ce sk adniki:
a/ prawo u ywania nazwy przedsi biorstwa - "Skotan",
b/ materia y, towary i wyroby,
c/ nale no ci,
d/ zobowi zania i obci enia o charakterze cywilnoprawnym zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa,
e/ maszyny, urz dzenia oraz inne rzeczy ruchome,
f/ prawa wynikaj ce z umów najmu i dzier awy nieruchomo ci lub ruchomo ci oraz prawa do korzystania z
nieruchomo ci lub ruchomo ci wynikaj ce z okre lonych stosunków prawnych,
g/ koncesje, licencje i zezwolenia,
h/ patenty i inne prawa w asno ci przemys owej,
i/ maj tkowe prawa autorskie i maj tkowe prawa pokrewne,
j/ tajemnice przedsi biorstwa,
k/ dokumenty i umowy zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej.
l/ u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci oraz w asno  budynków,
/ rodki pieni ne znajduj ce si  w kasie przedsi biorstwa i na rachunkach bankowych,
m/ papiery warto ciowe,
n/ ksi gi handlowe.
5. W przypadku zbycia zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Zak adów Garbarskich "Skotan" S.A. w
Skoczowie lub wydzier awienia jego zorganizowanej cz ci Zarz d Spó ki za zgod  Rady Nadzorczej -
okre li sk adniki b ce przedmiotem transakcji.
§2
Wszelkie koszty zwi zane z zawarciem transakcji wynikaj cej z §1, a w szczególno ci op aty s dowe,
notarialne oraz podatki poniesie nabywca lub dzier awca.
§3
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia

2) opis czynników i zdarze , w szczególno ci o nietypowym charakterze, maj cych znacz cy wp yw na
osi gni te wyniki finansowe,
Zdarzenia takie nie wyst pi y, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta.

3) wskazanie zdarze , które wyst pi y po dniu, na który sporz dzono skrócone kwartalne sprawozdanie
finansowe, nieuj tych w tym sprawozdaniu, a mog cych w znacz cy sposób wp yn  na przysz e wyniki
finansowe emitenta,
Zdarzenia takie nie wyst pi y, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta.

4) stanowisko zarz du odno nie do mo liwo ci zrealizowania wcze niej publikowanych prognoz wyników na
dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych,
Nie dotyczy "Skotan" S.A. z powodu nie publikowania prognozy wyników na 2004r.

5) wskazanie akcjonariuszy posiadaj cych bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej
5% ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzie  przekazania raportu kwartalnego wraz
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udzia u w kapitale
zak adowym, liczby g osów z nich wynikaj cych i ich procentowego udzia u w ogólnej liczbie g osów na
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze w asno ci znacznych pakietów akcji emitenta w
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,

Akcjonariusze, którzy na dzie  przekazania raportu za IV kwarta  2004r. tj. na dzie  11.02.2005r. posiadaj
bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej liczby g osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy:
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada:
539 999 akcji Spó ki, co daje mu 24,99% w kapitale zak adowym Spó ki oraz
539 999 g osów na WZA co stanowi 24,99% g osów na WZA.

b/ Gra yna Wanda Karkosik posiada:



508 159 akcji Spó ki, co daje jej 23,53% w kapitale zak adowym Spó ki oraz
508 159 g osów na WZA co stanowi 23,53% g osów na WZA.

c/ Unibax Spó ka z o.o. z siedzib  w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 naby  pakiet akcji i obecnie posiada :
392 309 akcji Spó ki, co daje 18,16% w kapitale zak adowym Spó ki oraz 392 309 g osów na WZA co
stanowi 18,16% g osów na WZA.

d/ Zak ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzib  w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia
106 naby y pakiet akcji i obecnie posiadaj  :
206 470 akcji Spó ki, co daje 9,6% w kapitale zak adowym Spó ki oraz 206 470 g osów na WZA co stanowi
9,6% g osów na WZA.

Akcjonariusze, którzy na dzie  przekazania raportu za III kwarta  2004r. tj. na dzie  03.11.2004r. posiadali
bezpo rednio lub po rednio przez podmioty zale ne co najmniej 5% ogólnej liczby g osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy:
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada :
535 671 akcji Spó ki, co daje mu 24,80% w kapitale zak adowym Spó ki oraz
535 671 g osów na WZA co stanowi 24,80% g osów na WZA.

b/ Gra yna Wanda Karkosik posiada a:
508 159 akcji Spó ki, co daje jej 23,53% w kapitale zak adowym Spó ki oraz
508 159 g osów na WZA co stanowi 23,53% g osów na WZA.

c/ Unibax Spó ka z o.o. z siedzib  w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 naby  pakiet akcji i obecnie posiada  :
263 711 akcji Spó ki, co daje 12,21% w kapitale zak adowym Spó ki oraz 263 711 g osów na WZA co
stanowi 12,21% g osów na WZA.

Informujemy, i  w okresie od 03.11.2004r. do dnia 11.02.2005r. tj. od stanu przekazanego w poprzednim
raporcie kwartalnym za III kwarta  2004r. nast pi y nast puj ce zmiany w posiadaniu akcji :

Znacz cy pakiet akcji naby y :
Zak ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzib  w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 106
naby y pakiet akcji i obecnie posiadaj  :
206 470 akcji Spó ki, co daje 9,6% w kapitale zak adowym Spó ki oraz 206 470 g osów na WZA co stanowi
9,6% g osów na WZA.
Wed ug informacji jakie otrzyma  Emitent nabycie akcji przez "Boryszew" S.A. nast pi o na skutek po czenia
Spó ek "Boryszew" S.A. i "Elana" S.A. Przed po czeniem ka da z tych Spó ek posiada a pakiet akcji
stanowi cy mniej ni  5% kapita u i g osów na walnym zgromadzeniu "Skotan" S.A.

Zwi kszenie posiadanego pakietu akcji :
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada:
539 999 akcji Spó ki, co daje mu 24,99% w kapitale zak adowym Spó ki oraz
539 999 g osów na WZA co stanowi 24,99% g osów na WZA.

b/ Unibax Spó ka z o.o. z siedzib  w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 zwi kszy  zaanga owanie w kapitale i
osach na walnym zgromadzeniu emitenta i obecnie posiada:

392 309 akcji Spó ki, co daje 18,16% w kapitale zak adowym Spó ki oraz 392 309 g osów na WZA co
stanowi 18,16% g osów na WZA.

Informacje na temat posiadanych pakietów akcji Emitent powzi  na podstawie zawiadomie  akcjonariuszy
na temat posiadanych akcji lub zg osze  na walne zgromadzenie akcjonariuszy.

6) zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie  do nich (opcji) przez osoby
zarz dzaj ce i nadzoruj ce emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,

a/ Piotr Arczy ski - Prezes Zarz du na dzie  03.11.2004r. nie posiada  akcji "Skotan" S.A. i na dzie
11.02.2005r. nie posiada akcji "Skotan" S.A.

b/. Mariusz Malinowski -Wiceprezes Zarz du na dzie  na dzie  03.11.2004r. nie posiada  akcji "Skotan" S.A.
i na dzie  11.02.2005r. nie posiada akcji Spó ki.



c/ Jaros aw Gibas - Prokurent na dzie  03.11.2004r. posiada  10 akcji "Skotan" S.A. i na dzie  11.02.2005r.
posiada 10 akcji "Skotan" S.A.

adna z osób zarz dzaj cych Spó  nie posiada opcji do akcji Spó ki.

Cz onkowie Rady Nadzorczej
a/ Roman Krzysztof Karkosik na dzie  03.11.2004r. posiada :
535 671 akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o warto ci nominalnej 1,22 z  ka da, serii A i B.

czna warto ci nominalna wszystkich posiadanych akcji wynosi 653.518,62 z

na dzie  11.02.2005r. posiada :
539 999 akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych o warto ci nominalnej 1,22 z  ka da, serii A i B.

czna warto ci nominalna wszystkich posiadanych akcji wynosi 658.798,78 z
Tak wi c stan posiadania akcji w porównaniu ze stanem podanym w raporcie za III kwarta  2004r.
opublikowanym w dniu 03.11.2004r. zmieni  si  (nast pi o zwi kszenie posiadanego pakietu akcji).
Emitent nie posiada informacji na temat, czy powy szy cz onek Rady Nadzorczej posiada opcje do akcji
Spó ki.

W stosunku do pozosta ych cz onków Rady Nadzorczej :
1. Wojciecha Sobczaka
2. Aleksandra Maciejowskiego
3. Kariny W ciubiak
4. Marka Pawe czaka
Emitent nie posiada informacji na temat stanu posiadania akcji b  opcji do akcji Spó ki.

7) wskazanie post powa  tocz cych si  przed s dem, organem w ciwym dla post powania arbitra owego
lub organem administracji publicznej, z uwzgl dnieniem informacji w zakresie:
a/ post powania dotycz cego zobowi za  albo wierzytelno ci emitenta lub jednostki od niego zale nej,
którego warto  stanowi co najmniej 10% kapita ów w asnych emitenta, z okre leniem: przedmiotu
post powania, warto ci przedmiotu sporu, daty wszcz cia post powania, stron wszcz tego post powania
oraz stanowiska emitenta,
b/ dwu lub wi cej post powa  dotycz cych zobowi za  oraz wierzytelno ci, których czna warto  stanowi
odpowiednio co najmniej 10% kapita ów w asnych emitenta, z okre leniem cznej warto ci post powa
odr bnie w grupie zobowi za  oraz wierzytelno ci wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w
odniesieniu do najwi kszych post powa  w grupie zobowi za  i grupie wierzytelno ci - ze wskazaniem ich
przedmiotu, warto ci przedmiotu sporu, daty wszcz cia post powania oraz stron wszcz tego post powania.
Nie dotyczy emitenta.

Ad. a/ W stosunku do emitenta nie jest prowadzone post powanie odno nie zobowi za , którego warto
stanowi aby co najmniej 10% jego kapita ów w asnych.
Emitent nie prowadzi tak e adnego post powania odno nie wierzytelno ci, którego warto  stanowi aby co
najmniej 10% jego kapita ów w asnych.
Emitent nie posiada jednostki zale nej.

Ad. b/ W stosunku do emitenta nie s  prowadzone post powania odno nie zobowi za , których czna
warto  stanowi aby co najmniej 10% jego kapita ów w asnych.
Emitent nie prowadzi tak e post powa  odno nie wierzytelno ci, których czna warto  stanowi aby co
najmniej 10% jego kapita ów w asnych.

8) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk  od niego zale  jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powi zanymi, je eli warto  tych transakcji ( czna warto  wszystkich transakcji zawartych w
okresie od pocz tku roku obrotowego) przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 500 000 euro -
je eli nie s  one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach
grupy kapita owej, a ich charakter i warunki wynikaj  z bie cej dzia alno ci operacyjnej, prowadzonej przez
emitenta lub jednostk  od niego zale , z wyj tkiem transakcji zawieranych przez emitenta b cego
funduszem z podmiotem powi zanym, wraz ze wskazaniem ich cznej warto ci, oraz, w odniesieniu do
umowy o najwi kszej warto ci, z przedstawieniem informacji o:
Nie dotyczy emitenta. "Skotan" S.A. nie zawiera  takich transakcji.

9) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk  od niego zale  por cze  kredytu lub
po yczki lub udzieleniu gwarancji - cznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zale nej, je eli

czna warto  istniej cych por cze  lub gwarancji stanowi równowarto  co najmniej 10% kapita ów



asnych emitenta, z okre leniem:
a/ nazwy (firmy) podmiotu, któremu zosta y udzielone por czenia lub gwarancje,
b/ cznej kwoty kredytów lub po yczek, która w ca ci lub w okre lonej cz ci zosta a odpowiednio
por czona lub gwarantowana,
c/ okresu, na jaki zosta y udzielone gwarancje,
d/ warunków finansowych, na jakich por czenia lub gwarancje zosta y udzielone, z okre leniem
wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zale nej za udzielenie por cze  lub gwarancji,
e/ charakteru powi za  istniej cych pomi dzy emitentem a podmiotem, który zaci gn  kredyty lub po yczki,
Nie dotyczy emitenta.
Emitent nie udziela  por cze  kredytu lub po yczek ani gwarancji tego rodzaju w okresie, którego raport
dotyczy.

10) inne informacje, które zdaniem emitenta s  istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, maj tkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian
a/ Stan zatrudnienia w Spó ce na dzie  30.12.2004r. wyniós  194,5 etatów, za  na dzie  30.09.2004r.210,5
etatów.
b/ W ocenie Spó ki nie nast pi y adne zdarzenia, które w sposób istotny wp yn yby na sytuacj  finansow ,
wynik finansowy lub ich zmiany.


