Pozostałe informacje do raportu za 2kwartał 2005r.
1) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz
z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących,
Do istotnych zdarzeń, które nastąpiły w II kwartale 2005 r. były:
1. W dniu 25.04.2005r. Pan Mariusz Malinowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu "Skotan"
S.A. Złożenie rezygnacji nastąpiło bez podania przyczyny.
2. W dniu 14.06.2005r. Zarząd "Skotan" S.A. ustanowił dla Pana Jarosława Gibasa prokurę
samoistną.Równocześnie odwołano ustanowioną dla niego prokurę łączną.
3. W dniu 06.07.2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A.podjęło uchwały :
1/.
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich
"SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie
art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana Wojciecha Sobczaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2/.
UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji
Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Jarosław Gibas 2. Danuta Michalska 3. Jan Pilch
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
3/.
UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje
następujący porządek obrad:
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2004r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2004r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2004r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu podstawowego, tj. pokrycia straty netto za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2004r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2004r
10. Zmiany statutu Spółki.
11. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Likwidacja funduszu prywatyzacyjnego Spółki i zaliczenie go na kapitał zapasowy.
14. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
4/.
UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie

art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
5/.
UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004r. do
31.12.2004r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w
wysokości 32.789.018,14 zł /słownie : trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
osiemnaście złotych 14/100/,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. zamykający się stratą bilansową netto w
kwocie 5.374.230,02 zł /słownie : pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści
złotych 02/100/ .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
6/.
UCHWAŁA NR 6 w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za 2004r. Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A.
w Skoczowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając
na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Strata bilansowa netto Spółki za 2004r., tj. za okres od dnia 01.01.2004r do dnia 31.12.2004r. w kwocie
5.374.230,02 zł /słownie : pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych
02/100/ zostaje pokryta z kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
7/.
UCHWAŁA NR 7 w sprawie korekty błędu podstawowego, tj. pokrycia straty bilansowej netto za lata ubiegłe
Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Strata bilansowa netto Spółki za lata ubiegłe w kwocie 494.255,21 zł /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt
cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 21/100/ (korekta błędu podstawowego) zostaje pokryta z
kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
8/. A/
UCHWAŁA NR 8a w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Piotrowi Arczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Prezesa
Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 01.01.2004r. do dnia
31.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
B/
UCHWAŁA NR 8b w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Mariuszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji
Wiceprezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia
30.06.2004r. do dnia 31.12.2004r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
C/
UCHWAŁA NR 8c w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Markowi Pawełczakowi absolutorium za pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów
Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 11.05.2004r. do dnia 29.06.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
9/. a/
UCHWAŁA NR 9a w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres
od 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
b/
UCHWAŁA NR 9b w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Karinie Wściubiak absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady
Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 29.06.2004r. do
dnia 31.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
c/
UCHWAŁA NR 9c w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka
Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia
01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
d/
UCHWAŁA NR 9d w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka
Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia
01.01.2004r. do dnia 10.05.2004r. oraz od dnia 30.06.2004r. do dnia 31.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
e/
UCHWAŁA NR 9e w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji
członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia
01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
f/
UCHWAŁA NR 9f w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka
Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia
01.01.2004r. do dnia 29.06.2004r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10/.
UCHWAŁA NR 10 w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dodaje się art. 301 1. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze przeznaczone na pokrycie szczególnych
strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) w trybie i na zasadach określonych uchwałą walnego
zgromadzenia. 2. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze celowe w trybie i na zasadach określonych
uchwałą walnego zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/
UCHWAŁA NR 11 w sprawie likwidacji funduszu prywatyzacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie
art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje :
§1
Likwiduje się fundusz prywatyzacyjny w wysokości 1.687.623,20 zł /słownie: jeden milion sześćset
osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 20/100/ z jednoczesnym zaliczeniem go na
kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały Nr 10 ZWZ z dnia 06.07.2005r. w sprawie zmian
statutu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
informuje ponadto, że
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie głosowało zmian w składzie Rady Nadzorczej
2. Projekt uchwały o przyjęciu do stosowania w Spółce "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
opracowanych przez Komitet Dobrych Praktyk przyjętych przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. uchwałą Nr
445/2004 z dnia 15.12.2004r. oraz przez Radę GPW w Warszawie S.A. uchwałą Nr 45/1063/2004 z dnia
15.12.2004r. nie został przyjęty przez ZWZ "Skotan" S.A.
3. Nie zostały zgłoszone przez akcjonariuszy biorącycyh udział w ZWZ żadne sprzeciwy do uchwał.
2) opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe,
Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta.
3) objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym
okresie
Produkcja garbarska charakteryzuje się istotną sezonowością przy czym popyt występuje głównie w okresie
wiosny i jesieni. Emitent stara się wyeliminować przedmiotowe zjawisko poprzez dywersyfikację rynków
zbytu.

4) informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta.
5) informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta.
6) wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć
na przyszłe wyniki finansowe emitenta,
Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta.
7) wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
Zdarzenia takie nie wystąpiły, a zatem pkt. nie dotyczy emitenta.
8) informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych. Emitent nie posiada aktywów warunkowych.
9) stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
wyników prognozowanych,
Nie dotyczy "Skotan" S.A. z powodu nie publikowania prognozy wyników na 2005r.
10) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu
kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,
Akcjonariusze, którzy na dzień przekazania raportu za II kwartał 2005r. tj. na dzień 03.08.2005r. posiadają
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy:
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada: 539 999 akcji Spółki, co daje mu 24,99% w kapitale zakładowym
Spółki oraz 539 999 głosów na WZA co stanowi 24,99% głosów na WZA.
b/ Grażyna Wanda Karkosik posiada: 508 159 akcji Spółki, co daje jej 23,53% w kapitale zakładowym Spółki
oraz 508 159 głosów na WZA co stanowi 23,53% głosów na WZA.
c/ Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 nabył pakiet akcji i obecnie posiada : 392 309
akcji Spółki, co daje 18,16% w kapitale zakładowym Spółki oraz 392 309 głosów na WZA co stanowi 18,16%
głosów na WZA.
d/ Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia
106 nabyły pakiet akcji i obecnie posiadają : 206 470 akcji Spółki, co daje 9,6% w kapitale zakładowym
Spółki oraz 206 470 głosów na WZA co stanowi 9,6% głosów na WZA.
Akcjonariusze, którzy na dzień przekazania raportu za I kwartał 2005r. tj. na dzień 04.05.2005r. posiadali
bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy:
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiadał: 539 999 akcji Spółki, co daje mu 24,99% w kapitale zakładowym
Spółki oraz 539 999 głosów na WZA co stanowi 24,99% głosów na WZA.
b/ Grażyna Wanda Karkosik posiadała: 508 159 akcji Spółki, co daje jej 23,53% w kapitale zakładowym
Spółki oraz 508 159 głosów na WZA co stanowi 23,53% głosów na WZA.
c/ Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 posiadał : 392 309 akcji Spółki, co daje
18,16% w kapitale zakładowym Spółki oraz 392 309 głosów na WZA co stanowi 18,16% głosów na WZA.
d/ Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia
106 posiadają : 206 470 akcji Spółki, co daje 9,6% w kapitale zakładowym Spółki oraz 206 470 głosów na

WZA co stanowi 9,6% głosów na WZA.
W okresie od dnia 04.05.2005r. do dnia 03.08.2005r. tj. od stanu przekazanego w poprzednim raporcie
kwartalnym za I kwartał 2005r. nie nastąpiły żadne zmiany w posiadaniu znacznych pakietów akcji.
Informacje na temat posiadanych pakietów akcji Emitent powziął na podstawie zawiadomień akcjonariuszy
na temat posiadanych akcji lub zgłoszeń na walne zgromadzenie akcjonariuszy.
11) zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie
od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,
a/ Piotr Arczyński - Prezes Zarządu na dzień 04.05.2005r. nie posiadał akcji "Skotan" S.A. i na dzień
03.08.2005r. nie posiada akcji "Skotan" S.A.
b/ Mariusz Malinowski -Wiceprezes Zarządu na dzień 25.04.2005r. (dzień złożenia rezygnacji z funkcji
Wiceprezesa Zarządu) nie posiadał akcji Spółki.
c/ Jarosław Gibas - Prokurent na dzień 04.05.2005r. posiadał 10 akcji "Skotan" S.A. i na dzień 03.08.2005r.
posiada 10 akcji "Skotan" S.A.
Żadna z osób zarządzających Spółką nie posiada opcji do akcji Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej
a/ Roman Krzysztof Karkosik na dzień 04.05.2005r. posiadał: 539 999 akcji na okaziciela,
nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,22 zł każda, serii A i B. Łączna wartości nominalna wszystkich
posiadanych akcji wynosi 658.798,78 zł na dzień 03.08.2005r. posiada : 539 999 akcji na okaziciela,
nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,22 zł każda, serii A i B. Łączna wartości nominalna wszystkich
posiadanych akcji wynosi 658.798,78 zł Tak więc stan posiadania akcji w porównaniu ze stanem podanym w
raporcie za I kwartał 2005r. opublikowanym w dniu 04.05.2005r. nie zmienił się.
Emitent nie posiada informacji na temat, czy powyższy członek Rady Nadzorczej posiada opcje do akcji
Spółki. W stosunku do pozostałych członków Rady Nadzorczej :
1. Wojciecha Sobczaka
2. Aleksandra Maciejowskiego
3. Kariny Wściubiak
4. Marka Pawełczaka
Emitent nie posiada informacji na temat stanu posiadania akcji bądź opcji do akcji Spółki.
12) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:
a/ postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej,
którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu
postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania
oraz stanowiska emitenta,
b/ dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi
odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań
odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w
odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich
przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.
Nie dotyczy emitenta.
Ad. a/ W stosunku do emitenta nie jest prowadzone postępowanie odnośnie zobowiązań, którego wartość
stanowiłaby co najmniej 10% jego kapitałów własnych. Emitent nie prowadzi także żadnego postępowania
odnośnie wierzytelności, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% jego kapitałów własnych. Emitent nie
posiada jednostki zależnej.
Ad. b/ W stosunku do emitenta nie są prowadzone postępowania odnośnie zobowiązań, których łączna
wartość stanowiłaby co najmniej 10% jego kapitałów własnych.
Emitent nie prowadzi także postępowań odnośnie wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby co
najmniej 10% jego kapitałów własnych.
13) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji
zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 500 000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na
warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej

działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem
transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze
wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z
przedstawieniem informacji o:
Emitent w II kwartale 2005r. nie dokonywał żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby
nietypowymi i nierutynowymi, zawieranymi na warunkach nierynkowych w ramach grupy kapitałowej, a ich
charakter i warunki odbiegałyby od bieżącej działalności operacyjnej.
14) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej,
jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10%
kapitałów własnych emitenta, z określeniem:
a/ nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
b/ łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio
poręczona lub gwarantowana,
c/ okresu, na jaki zostały udzielone gwarancje,
d/ warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem
wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, e/
charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub
pożyczki,
Nie dotyczy emitenta.
Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji tego rodzaju w okresie, którego raport
dotyczy.
15) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez emitenta
a/ Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 31.03.2005r. wyniósł 192,5 etatów, zaś na dzień 30.06.2005r. 172,5
b/ W ocenie Spółki nie nastąpiły żadne zdarzenia, które w sposób istotny wpłynęłyby na sytuację finansową,
wynik finansowy lub ich zmiany.
W ocenie Emitenta nie zachodzą żadne zdarzenia mogące wpływać na możliwość realizacji jego
zobowiązań.
16) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Czynnikiem który może mieć wpływ na wyniki emitenta w następnych okresach sprawozdawczych jest czynnik popytu na wyroby gotowe na rynku krajowym i zagranicznym.
Czynnik ten w zdecydowany sposób determinuje wyniki finansowe jakie osiągają podmioty działające w
branży garbarskiej.

