
1. Format skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki  Zakłady Garbarskie „SKOTAN” S.A. zostało sporządzone 
zgodnie  z  wymogami  Międzynarodowych  Standardów  Sprawozdawczości  Finansowej  („MSSF”)  w  wersji 
zatwierdzonej przez Unię Europejską („UE”), a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z 
późniejszymi zmianami)  i  wydanych na jej  podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z  wymogami 
określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, nr 49, poz. 463).
Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF jednostka sporządziła na dzień 31.12.2005 
rok.

2. Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych, z zaokrągleniem do pełnych 
tysięcy („tys. zł”), w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wyceny według wartości godziwej 
rzeczowych aktywów trwałych.

Sporządzenie  sprawozdania  finansowego  zgodnie  z  MSSF  wymaga  dokonania  szacunków  i  założeń,  które 
wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków oparta jest na analizach i 
jak  najlepszej  wiedzy  Zarządu.  Jakkolwiek  przyjęte  założenia  i  szacunki  opierają  się  na  najlepszej  wiedzy 
Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.

3. Spółki objęte sprawozdaniem skonsolidowanym

Zakłady Garbarskie „SKOTAN”  S.A. posiadają 100 % udziałów w spółce zależnej Garbarnia SKOTAN Sp. z 
o.o. 
Spółka zależna została zarejestrowana w KRS w dniu 12.10.2005 rok i z tą datą Zakłady Garbarskie „SKOTAN” 
S.A. przejęły kontrolę nad Spółką.
Zakłady  Garbarskie  „SKOTAN”  S.A.  są  w  trakcie  zmian  dotyczących  podstawowej  działalności.  Uchwałą 
numer  6  Walnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  -akt  notarialny  z  dnia  01.03.2006  rok  zmieniono  rodzaj 
podstawowej działalności na działalność związaną z wytwarzaniem i przetwarzaniem produktów rafinancji ropy 
naftowej.

4. Wycena pozycji sprawozdania finansowego

Dane dotyczące wielkości bilansowych przeliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2006 r. tj. 
według tabeli kursów walut nr 65/A/NBP/2006 kurs 1 EURO  3,9357 zł.

Poszczególne pozycje dotyczących rachunku zysków i strat przeliczono na EUR wg kursu 3,8456 zł co stanowi 
średnią  arytmetyczną  kursów ustalonych  przez  NBP na  ostatni  dzień każdego zakończonego miesiąca  roku 
obrotowego.

Tabele kursów walut EUR

22/A/NBP/2006  31.01.2006 3,8285
42/A/NBP/2006  28.02.2006 3,7726
66/A/NBP/2006  31.03.2005 3,9357

Razem kurs średni: 3,8456

5. Zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Nazwa Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Kapitał podstawowy

1. Zakłady Garbarskie "SKOTAN" S.A. Chorzów , ul. Dyrekcyjna 6 Produkcja skór i wyrobów skórzanych 2 635 200,00 spółka dominujaca
2. Garbarnia SKOTAN Sp. z o.o. Skoczów, ul. Fabryczna 10 Produkcja skór i wyrobów skórzanych 50 000,00 spółka zależna



Przedstawiony raport kwartalny sporządzony został na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z 
zasadami obowiązującymi jednostki prowadzące działalność gospodarczą, w szczególności wymaganymi przez 
Ustawę z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy podatkowe. Zasada ciągłości wymagana przez 
Ustawę o rachunkowości została zachowana.

6. Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku  
dochodowego, dokonanych odpisach aktualizacyjnych

7. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących:

W dniu 05.01.2006r. Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie dokonały sprzedaży przedsiębiorstwa do 
Spółki Garbarnia Skotan" Spółka z o.o. w Skoczowie – Akt Notarialny Rep. Nr 32/2006 z dnia 05.01.2006 rok.
Zbycie  przedsiębiorstwa  Spółki  nastąpiło  za  cenę  -  8.216.600,00  zł  (słownie  :  osiem  milionów dwieście 
szesnaście  tysięcy  sześćset  złotych).  Wartość  ewidencyjna  aktywów  zbytego  przedsiębiorstwa  w  księgach 
rachunkowych emitenta wynosiła 13.680.072,18 zł /słownie : trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy
siedemdziesiąt dwa złote 18/100/.
Zbycie powyższego przedsiębiorstwa nastąpiło poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży 
przedsiębiorstwa na następujących zasadach :
a. prawo używania nazwy przedsiębiorstwa - "Skotan",
b. wszystkie surowce, materiały, wyroby, towary, w tym surowce, materiały, wyroby , towary-jako zapasy ,
c. maszyny, urządzenia, wszystkie inne rzeczy ruchome, prawa do programów komputerowych, 
d. dwa własnościowe spółdzielcze prawa do dwóch lokali mieszkalnych w Skoczowie,
e. wierzytelności  obejmujące  zarówno  wierzytelności  główne  jak  i  związane  z  nimi  wszelkie
wierzytelności  uboczne,  istniejące  na  dzień  zawarcia  umowy  sprzedaży  przedsiębiorstwa  -
między  innymi  wierzytelności  na  łączną  sumę  4.580.057,51  zł  (cztery  miliony  pięćset

dane w tys. zł
różnica

6.1 Tytuł 31.12.2005 31.03.2006 ujęta w przychodach finansowych
Odpisy aktualizujące krótkoterminowy
majątek finansowy 82 604 106 447 23 843

różnica
6.2 Tytuł 31.12.2005 31.03.2006 ujęta w przychodach operacyjnych
Odpisy aktualizujące należności

1 437 1 439 2

różnica
6.3 Tytuł 31.12.2005 31.03.2006 ujęta w odroczonym podatku dochodowym
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
w tym z tytułu
ulgi inwestycyjne 311 0 -311
odsetki 17 0 -17
wycena majątku finansowego 15 695 20 225 4 530
Razem 16 023 20 225 4 202

6.4 Tytuł różnica
Aktywo na odroczony podatek dochodowy 31.12.2005 31.03.2006 ujęta w odroczonym podatku dochodowym
w tym z tytułu
należności wątpliwe 158 0 -158
odpisy na należności 149 0 -149
strata podatkowa 2002 do rozliczenia 15 15 0
grunty 18 18 0
inne 2 2 0
Razem 342 35 -307

stan na

stan na

stan na

stan na



osiemdziesiąt  tysięcy  pięćdziesiąt  siedem  złotych  pięćdziesiąt  jeden  groszy)  określoną  na
dzień 4 stycznia 2006r. ,
f. prawa  wynikające  z  umów  najmu  i  dzierżawy  nieruchomości  lub  ruchomości  oraz  prawa
do  korzystania  z  nieruchomości  lub  ruchomości  wynikające  z  określonych  stosunków
prawnych,
g. koncesje, licencje i zezwolenia,
h. patenty, znak towarowy zarejestrowany w rejestrze znaków towarowych pod nr 121.447 , inne prawa własności 
przemysłowej,
i. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa,  dokumenty i umowy 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, księgi handlowe.

Wraz  z  przedmiotowym  zbyciem  zostały  przeniesione  na  Garbarnię  Skotan  Spółka  z  o.o.  wszystkie 
zobowiązania i obciążenia cywilnoprawne istniejące w dniu 05.01.2006r. między innymi zobowiązania o łącznej 
wartości 3.275.478,95 zł (słownie : trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 
osiem złotych 95/100). Powyższe przejęcie zobowiązań nie uchybia postanowieniom art. 55 ze znaczkiem 4 
kodeksu  cywilnego.  Na  Garbarnię  Skotan  Spółka  z  o.o.  zostały  przeniesione  również  zobowiązania 
cywilnoprawne,  których  podstawą  byłyby  prawomocne  orzeczenia  sądowe,  ugody,  ostateczne  decyzje 
administracyjne wydane w sprawach wszczętych przed dniem 4 stycznia 2006r.

Stosownie  do  unormowań  art.  55  ze  znaczkiem  2  kc  -  strony  wyłączyły  ze  sprzedaży  przedmiotowego 
przedsiębiorstwa następujące składniki:
-papiery wartościowe,
-gotówkę w kasie i na kontach bankowych ,
-wszystkie nieruchomości,  prawa wieczystego użytkowania gruntu i  własności  budynków,  budowli,  urządzeń 
trwale związanych z gruntem sprzedającej Spółki.

Nadto Garbarnia Skotan Spółka z o. o. wstąpiła :
- w  stosunki  pracy  ze  wszystkimi  pracownikami  Zakładów  Garbarskich  "Skotan"  S.A.  w
Skoczowie w trybie art. 23 ze znaczkiem 1
- w prawa i obowiązki związane z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przejęła jego 
stan na dzień 05.01.2006r.,

Nadto  strony  uzgodniły,  że  zawrą  odrębną  umowę  dzierżawy  bądź  najmu  nieruchomości  (obiektów) 
niezbędnych Garbarni Skotan Spółka z o.o. do prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa oraz że środki pieniężne 
uiszczone przez dłużnika w dniu 05.01.2006r. na  zaspokojenie wierzytelności Zakładów Garbarskich "Skotan" 
S.A. przejętych przez Garbarnię Skotan" Spółka z o.o. stanowić będą własność Garbarni Skotan" Spółka z o.o. ,

Garbarnia Skotan Spółka z o.o. zobowiązała się zapłacić Zakładom Garbarskim Skotan" S.A.  cenę sprzedaży 
wynoszącą kwotę 8.216.600,00 zł, płatną w kwartalnych, równych ratach po 410.830,00 zł (czterysta dziesięć 
tysięcy osiemset trzydzieści złotych), w ciągu pięciu lat począwszy od 1 kwietnia 2006r., przy czym pierwsza 
rata płatna będzie w dniu 1 kwietnia 2006r. , następne raty płatne będą w pierwszym dniu roboczym miesiąca 
kalendarzowego  rozpoczynającego  kolejny  kwartał.  Oprocentowanie  ceny  sprzedaży  pozostałej  do  spłaty 
naliczane  będzie  według  zmiennej  stopy  procentowej  określonej  jako  suma  stopy  WIBOR dla  depozytów 
jednomiesięcznych  notowanej  w  pierwszym  dniu  roboczym  miesiąca  kalendarzowego  rozpoczynającego 
kwartał,  powiększonej  o  1  procent  w  stosunku  rocznym.  Odsetki  płatne  będą  razem z  ratą  kapitałową  w 
pierwszym roboczym dniu miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał za kwartał poprzedni. Co do obowiązku 
zapłaty rat kapitałowych (rat ceny sprzedaży) z odsetkami Garbarnia Skotan Spółka z o.o. poddała się egzekucji 
z aktu notarialnego na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Cena  sprzedaży  została  ustalona  zgodnie  z  wymogami  uchwały  nr  4  Walnego  Zgromadzenia  Zakładów 
Garbarskich "Skotan" S.A. z 31 grudnia 2004r. Rep.A: 5579/04 Kancelaria Notarialna w Cieszynie Notariusz 



Jolanta Seidel i postanowienia jedynego wspólnika kupującej Spółki z 5 stycznia 2006r. Rep. A: 30/06 tejże 
Kancelarii - na podstawie opinii dwóch biegłych.

"Skotan S.A. wydał Garbarni Skotan" Spółka z o.o. przedsiębiorstwo Spółki w posiadanie w dniu 05.01.2006r.
Nie zastrzeżono żadnych kar umownych.

Nabycie aktywów przez Garbarnie Skotan Spółka z o.o. w Skoczowie (spółka zależna  Zakładów Garbarskich 
"Skotan" S.A.) - środki własne
Zbyte przez Zakłady Garbarskie Skotan S.A. przedsiębiorstwo wykorzystywane było do działalności garbarskiej 
i nabyte przez Garbarnię Skotan Spółka z o.o. przedsiębiorstwo wykorzystywane będzie w dalszym ciągu do 
prowadzenia działalności garbarskiej

Zakłady Garbarskie „Skotan” S.A. w Skoczowie zawarły z Garbarnią Skotan Spółka z o. o umowę dzierżawy na 
nieruchomości położone w Skoczowie, tj. prawo wieczystego użytkowania działek i własność posadowionych na 
nich budynków wymienionych w księgach  wieczystych KW 51 486,  51 490,  71 625 położonych w Sądzie 
Rejonowym  w  Cieszynie.  Przedmiotowe  nieruchomości  przystosowane  są  do  prowadzenia  działalności 
gospodarczej,  tj.  działalności  garbarskiej,  handlowej.  Umowa  została  zawarta  na  czas  nieokreślony. 
Najważniejsze postanowienia umowy :
1. Dzierżawca zobowiązuje się do używania działek i budynków (nieruchomości) określonych w §1 w zgodnie z 
przeznaczeniem, a także wymaganiami prawidłowej gospodarki.
2.Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania nakładów związanych bieżącym używaniem 
rzeczy i do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania 
przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
3.Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy za zgodą i w zakresie 
uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wydzierżawiającym.
4.Dzierżawca bez pisemnej zgody wydzierżawiającego nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy.
5.Dzierżawca  nie  jest  uprawniony  do  oddania  przedmiotu  dzierżawy  w  poddzierżawę  ani  do  bezpłatnego 
używania osobom trzecim bez pisemnej zgody wydziarżawiającego.
6.Dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie 23.000,00 zł 
/słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych/ + podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązującej stawki VAT 
płatny  za  dany  miesiąc  w  terminie  do  5-tego  każdego  następnego  miesiąca,  przelewem  na  konto 
wydzierżawiającego.
7.Dzierżawca zobowiązany jest ponosić koszty mediów, tj. energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków oraz opłat 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś wydzierżawiający zobowiązany jest ponosić opłaty z tytułu 
podatku od nieruchomości oraz składki ewentualnego ubezpieczenia.
8.Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.
9.Wydzierżawiającemu  służy  prawo  wypowiedzenia  umowy  w  trybie  natychmiastowym  bez  zachowania 
terminów wypowiedzenia, w przypadku:

-zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za trzy okresy płatności,
-oddania  przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania  osobom trzecim bez zgody 
wydzierżawiającego.

10.Każda  ze  stron  może  rozwiązać  przedmiotową  umowę  na  piśmie  za  6  -  miesięcznym  okresem 
wypowiedzenia.
11.Po rozwiązaniu umowy dzierżawy, dzierżawca jest zobowiązany do wydania przedmiotu dzierżawy w stanie 
niepogorszonym.

wartość  ewidencyjna  aktywów  zbytego  przedsiębiorstwa  w  księgach  rachunkowych  emitenta  wynosiła 
13.680.072,18 zł /słownie : trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 18/100/.



B/ rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu
W dniu 16.01.2006r. Piotr Arczyński złożył z dniem 18.01.2006r. rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu "Skotan" 
S.A. Dotychczasowa pełniona funkcja w przedsiębiorstwie emitenta - prezes zarządu.
Przyczyny złożenia rezygnacji - "Powodem rezygnacji jest objęcie funkcji Prezesa Zarządu Garbarnia Skotan 
Spółka z o.o. z siedzibą w Skoczowie". 

C/ 
powołanie na funkcję Prezesa zarządu
W  dniu  16.01.2006r.  Rada  Nadzorcza  "Skotan"  S.A.  w  Skoczowie  powołała  z  dniem  18.01.2006r.  Pana 
Grzegorza Ślaka na funkcję Prezesa Zarządu.
Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie :
Prezes zarządu - Dyrektor Generalny

Dane dotyczące osoby Prezesa zarządu przekazane do Spółki: 
Data urodzenia - 16.05.1966
Miejsce urodzenia - Ostrzeszów
Wykształcenie:
- 1992 -Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim - uzyskany stopień mgr prawa
- 1993 -Wydział Administracji i Finansów na Uniwersytecie Wrocławskim - uzyskany stopień mgr administracji
-  1994  -Studium  w  zakresie  Publicznego  Obrotu  Papierami  Wartościowymi  na  Doradców  Inwestycyjnych 
organizowany przez Powszechny fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
- 1995 -Studium w zakresie Account Manager
- 2001 - Diploma In Management University of Central Lancashire 
-  2003 Master of  Business Administration University of  Central  Lancashire -  praca dyplomowa w zakresie 
restrukturyzacji finansowej podmiotu giełdowego

Doświadczenie zawodowe:
01.1993 - 05.1995 r. Inspektor ds. kredytów w Banku Przemysłowo Handlowym S. A. w Rybniku
05.1995 - 12.1996 r.  Asystent bankowy w Banku Przemysłowo Handlowym S.A.
12.1996 - 03.1999r. Kierownik działu ds. trudnych kredytów i restrukturyzacji
 03.1999 - 04.2001r. Dyrektor ds. Rozwoju Banku Przemysłowo Handlowego S.A. w Rybniku
05.2001 - 04.2002r. Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Huty Ferrum S.A.

- Opracowanie planu restrukturyzacji finansowej spółki
- Restrukturyzacja grupy kapitałowej 

04.2002 - 10.2005r. Prezes Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A.
- skuteczna restrukturyzacja zadłużenia budżetowego w kwocie 400 mln zł
- restrukturyzacja grupy kapitałowej
-  przeprowadzenie  programu  inwestycyjnego  od  przygotowania  biznesplanu,  poprzez  zorganizowanie 

finansowania i  uruchomienia  instalacji  na kwotę 350 mln zł  (w tym przede  wszystkim:  pierwsza  w Polsce 
instalacja do produkcji biodiesla, pierwsza w Europie Środkowo - Wschodniej instalacja hydrorafinacji parafin),

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do 
niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek jej organu;
Nie wykonuje żadnej innej działalności

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS
Nie figuruje w rejestrze 



D/ stałe daty przekazywania raportów okresowych za 2006r.

"Skotan" S.A. przedstawia stałe daty przekazywania raportów okresowych za 2006r., tj. :
a/ skonsolidowane raporty kwartalne za 2006r.
-I kwartał 2006r. - 12 maja 2006r.
II kwartał 2006r. - 11 sierpnia 2006r. 
III kwartał 2006r. - 13 listopada 2006r.
IV kwartał 2006r. - 28 luty 2007r.
Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych (jednostkowych) stosownie do 
paragrafu 87 ust.  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r.  w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych /Dz.U. nr 209 z 2005r. poz 
1744/, gdyż przekazywane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową 
zawierającą informacje określone w paragrafie 91 ust. 1 - 3, ust. 4 zdanie wstępne i ust. 7 cyt. rozporządzenia .   

b/ raport półroczny skonsolidowany za 2006r. - 29 września 2006r. 
Emitent  oświadcza,  że  nie  będzie  przekazywał  odrębnego  raportu  półrocznego  (jednostkowego)  za  2006r. 
stosownie do paragrafu 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych /Dz.U. nr 209 z 
2005r. poz 1744/, gdyż przekazywany skonsolidowany raport półroczny za 2006r.  będzie zawierać skrócone 
półroczne  sprawozdanie  finansowe  wraz  z  raportem  podmiotu  uprawnionego  do  badania  sprawozdań 
finansowych  z  przeglądu  dotyczącego  tego  sprawozdania,  zawierającego:  bilans,  rachunek  zysków  i  strat, 
zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową 
zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 
finansowego emitenta, nie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.   

c/ raport roczny jednostkowy za 2006r. - 11 maj 2007r.
d/ raport roczny skonsolidowany za 2006r. - 31 maj 2007r. 

E/ 
nowy segment działalności
"Skotan" S.A. informuje o wejściu w nowy segment działalności jakim będzie branża biopaliw. W związku z 
tym planowane są inwestycje przy współudziale finansowym Alchemia S.A. 

F/
powołanie na funkcję Wiceprezesa zarządu 
W dniu 23.01.2006r. Rada Nadzorcza powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu d/s Operacyjnych Pana Marka 
Martyniaka 

Dane dotyczące osoby Wiceprezesa zarządu przekazane do Spółki: 
1. Imię i nazwisko - Marek Martyniak 

2. Wykształcenie:
Dr. inż. Nauk Technicznych z zakresu Technologii Chemicznej
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

3. Doświadczenie zawodowe:
Rafineria Trzebinia S.A. 
Stanowiska : 



od Specjalisty Technologa do Członka Zarządu d/s Produkcji

4. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie 
Wiceprezes Zarządu d/s Operacyjnych

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do 
niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek jej organu;
Nie wykonuje żadnej innej działalności

6. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie figuruje w rejestrze 

G/
zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego skonsolidowanego za IV kwartał 2005r.
"Skotan" S.A. informuje, że raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2005r. zostanie przekazany w dniu 
28.02.2006r.

H/
"Skotan"  S.A.  przedstawia  uchwały  podjęte  przez  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  "Skotan"  S.A.  w 
Skoczowie w dniu 01.03.2006r.
1/. 
UCHWAŁA NR 1
w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Walnego  Zgromadzenia  Zakładów  Garbarskich  "SKOTAN"  SA  w 
Skoczowie 
§1
Nadzwyczajne  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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana Wojciecha Sobczaka
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/. 
UCHWAŁA NR 2 i 3
w  sprawie  wyboru  Komisji  Skrutacyjno  -  Mandatowej  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Zakładów 
Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji 
Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1Jarosław Gibas
2. Adam Bracki (pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Siodłaka)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

3/. 
UCHWAŁA NR 4
w  sprawie  zatwierdzenia  przyjęcia  porządku  obrad  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Zakładów 
Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 
art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Zakładów  Garbarskich  "SKOTAN"  S.A.  w  Skoczowie  przyjmuje 
następujący porządek obrad:
1. Zmiany statutu Spółki.
2. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

4/. 
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 
art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1. Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest miasto Skoczów.

2. Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

5/. 
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 
art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1. Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych -PKD 19
2.  Działalność  agentów  zajmujących  się  sprzedażą  wyrobów włókienniczych,  odzieży,  obuwia  i  artykułów 
skórzanych - PKD 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, 
gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z 
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
12. Budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A



13. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C
14. Wykonywanie robót izolacyjnych - PKD 45.32.Z
15. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z

2. Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 7
1. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD (23.20.A)
2. Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD (23.20.B)
3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD (25.22.Z)
4. Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD (37.20.Z)
5.  Działalność  agentów  zajmujących  się  sprzedażą  paliw,  rud,  metali  i  chemikaliów  przemysłowych  PKD 
(51.12.Z)
6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD (51.19.Z)
7. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych PKD (51.51.Z)
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD (51.55.Z)
9. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD (51.56.Z)
10. Sprzedaż detaliczna paliw PKD (50.50.Z)
11. Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów PKD (15.41.Z)
12. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów PKD (15.42.Z)
13. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD (63.11.C)
14. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD (63.12.C)
15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD (70.12.Z)
16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD (70.20.Z)
17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD (73.10.G)
18. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD (73.10.H)
19. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych PKD (73.20.A)
20. Działalność rachunkowo-księgowa PKD (74.12.Z)
21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD (74.14.A)
22. Działalność holdingów PKD (74.15.Z)
23. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD (74.87.B)
24. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD (90.01.Z)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

6/. 
UCHWAŁA NR 7
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 
art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1. Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 20:
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu 
2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,
2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki 
oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 
2.1. i ust. 2.2.



2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok 
planami,  jeżeli  wartość  danej  transakcji  przewyższy 5% wartości  aktywów netto  Spółki,  według  ostatniego 
bilansu,
2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
2.7.  delegowanie  członków  Rady  Nadzorczej  do  wykonania  czynności  Zarządu  w  razie  zawieszenia  lub 
odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać."

2. Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 20 
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, 
2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,
2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki 
oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 
2.1. i ust. 2.2.
2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok 
planami,  jeżeli  wartość  danej  transakcji  przewyższy 5% wartości  aktywów netto  Spółki,  według  ostatniego 
bilansu,
2.6. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na zawieranie przez spółkę umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 
rok oraz umów, których okres realizacji przekracza 1 rok, z wyłączeniem umów o pracę,
2.7 wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych,
2.8. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
2.9.  delegowanie  członków  Rady  Nadzorczej  do  wykonania  czynności  Zarządu  w  razie  zawieszenia  lub 
odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie informują, że :
1. projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Zakładów Garbarskich "Skotan" 
Spółka Akcyjna na "Oleochemia" Spółka Akcyjna nie został przyjęty przez NWZ Spółki,
2. Nie zostały zgłoszone przez akcjonariuszy biorących udział w NWZ Spółki żadne sprzeciwy do uchwał. 
ogłoszenie w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki

I/ 
uzyskanie koncesja na obrót paliwami ciekłymi 

W  dniu  08.03.2006r.  "Skotan"  S.A.  otrzymał  od  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki  koncesję  z  dnia 
01.03.2006r. na obrót paliwami ciekłymi na okres od dnia 10.03.2006r. do dnia 31.12.2025r. 
Przedmiot i zakres koncesji stanowi działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

J/
prognoza wyników "Skotan" S.A. na lata 2006, 2007, 2008 
"Skotan" S.A. przedstawił do publicznej wiadomości prognozę wyników na lata 2006, 2007, 2008

Zysk netto 
na rok 2006 - 34,9 mln
na rok 2007 - 74,8 mln



na rok 2008 - 211,9 mln

podstawy i istotne założenia prognozy
zawiera sporządzona strategia operacyjna "Skotan" S.A., która zawiera w szczególności nastepujące założenia:
- podjęcie sprzedaży ON BIO od II kwartału 2006
- uruchomienie zakładów produkcyjnych w 2007
- 80% produktów podstawowych (estrów) z instalacji produkcyjnych zostanie przeznaczone do komponowania 
ON BIO 

sposób monitorowania przez emitenta możliwosci realizacji prognozowanych wyników :
następować będzie w oparciu o terminy i założenia przyjęte w strategii operacyjnej "Skotan" S.A.

okresy  ,  w  jakich  emitent  będzie  dokonywał  oceny  możliwosci  realizacji  prognozowanych  wyników  oraz 
dokonywał  ewentualnej  korekty prezentowanej  prognozy,  wraz  z  okresleniem zastosowanychy kryteriów tej 
oceny.
następować będzie monitorowanie kwartalne wraz ze skonsolidowanymi raportami okresowymi emitenta 

K/
"Skotan" S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. podjęło w dniu 21.03.2006r. 
nastepujące uchwały :
1/.
UCHWAŁA NR l
§1
Nadzwyczajne  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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana Wojciecha Sobczaka
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/.
UCHWAŁA NR 2 - 2b
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- -wybiera do Komisji 
Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Jarosław Gibas
2 Adam Bracki
3 Piotr Gębski
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

3/.
UCHWAŁA NR 3
§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie
przyjmuje następujący porządek obrad:
1.    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kapitału  zakładowego  Spółki  o  kwotę  w  wysokości 
63.244.800,00 zł w drodze publicznej emisji 51.840.000 akcji na okaziciela serii C o wartości  nominalnej   1,22 
zł każda,   z   proponowanym  prawem  poboru  na  dzień 24.05.2006r.  i  zmianie   statutu   w   zakresie 
podwyższenia   kapitału   zakładowego oraz dematerializacji papierów wartościowych, zawierającej dla Zarządu 



Spółki upoważnienie do oznaczenia  ceny  emisyjnej   emitowanych  akcji,   do   zawarcia  z  Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii C, praw poboru i praw 
do  akcji  tej  serii  w  depozycie  papierów  wartościowych  oraz  do  podjęcia  wszelkich  niezbędnych  działań 
prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii do 
obrotu na rynku regulowanym.
2. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii do obrotu na rynku 
regulowanym.
3. Zmiany statutu.
4. Zmiana zasad wynagrodzenia członków rady nadzorczej
5. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

4/.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie emisji akcji w drodze publicznej oferty oraz dematerializacji papierów wartościowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 
art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1.  Kapitał  zakładowy  Spółki  zostaje  podwyższony  z  kwoty  2.635.200  zł  /słownie  :  dwa  miliony  sześćset 
trzydzieści  pięć tysięcy dwieście złotych/  do kwoty 65.880.000,00 zł  /słownie:  sześćdziesiąt  pięć milionów 
osiemset osiemdziesiąt tysięcy/, tj. o kwotę w wysokości 63.244.800,00 zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony 
dwieście  czterdzieści  cztery  tysiące  osiemset  złotych/  poprzez  publiczną  emisję  51.840.000  /słownie: 
pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści/ akcji  na okaziciela serii  C o wartości nominalnej 1,22 zł 
każda.
2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
3. Emisja akcji serii C dojdzie do skutku, jeżeli wszystkie akcji serii C będą należycie subskrybowane i w całości 
opłacone gotówką przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.
4.  Akcje serii  C uczestniczą  w dywidendzie począwszy od wypłaty z  zysku jaki  zostanie przeznaczony do 
podziału za rok 2005, tj. od dnia 1 stycznia 2005r.
§2
1. Prawo poboru akcji nowej emisji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej 
proporcji za 1 posiadaną akcję serii A, B akcjonariusze mają prawo poboru do 24 akcji serii C.
2. Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 
18.04.2006.
§3
Upoważnia  się  Zarząd  Spółki  do  dokonania  wszelkich  niezbędnych  czynności  mających  na  celu 
przeprowadzenie emisji akcji serii C, a w szczególności do :
- ustalenia zasad dystrybucji i przydziału akcji,
- oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C,
- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,
- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie akcji 
serii C, praw poboru, praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji tychże papierów 
wartościowych,  w  tym  do  zawarcia  z  Krajowym  Depozytem  Papierów  Wartościowych  S.A.  umów  o 
uczestnictwo i rejestrację akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C w depozycie papierów 
wartościowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



5/
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie postanawia :
§1
Ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prawa poboru akcji serii C, prawa do akcji serii 
C, akcji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia "Skotan" S A z dnia 
21.03.2006r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

6/ 
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 
art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
1.  Dotychczasowe brzmienie: Art. 8
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie : dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście 
złotych/ i dzieli się na 2.160.000 /słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy akcji o wartości nominalnej 
1,22 zł  /słownie:  jeden złoty 22/1007 każda,  w tym 1.380.000 /słownie:  jeden milion trzysta  osiemdziesiąt 
tysięcy/ akcji serii A i 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B.
2.  Otrzymuje brzmienie:
Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt 
tysięcy/ i dzieli się na 54.000.000 /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony / akcji o wartości nominalnej 1,22 zł 
/słownie: jeden złoty 22/1007 każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji 
serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B oraz 51.840.000 akcji serii C.
§2
1. Dotychczasowe brzmienie:
Art. 4
Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Otrzymuje brzmienie: 
Art. 4
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

7/
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 
art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
1. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej.
2.  Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej  jest  równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto  w 
sektorze  przedsiębiorstw,  wraz  z  wypłatami  z  zysku,  za  ostatni  miesiąc  minionego kwartału pomnożonemu 
przez: 
a) współczynnik 1,5 w przypadku Przewodniczącego Rady.
b) współczynnik 1,4 w przypadku pozostałych członków Rady.



3.  Członkowi  Rady  Nadzorczej  przysługuje  wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  bez  względu  na 
częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca.
Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera 
podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust.1 i ust.2.
§2
1.  Członkowi  Rady  Nadzorczej  delegowanemu  do  wykonywania  poszczególnych  czynności  nadzorczych 
przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w §1 ust. 2 lit.1b), 
2. Do wynagrodzenia określonego w pkt. 1 zastosowanie mają odpowiednio przepisy §1 .
§3
1. Traci moc uchwała dotychczas obowiązująca w powyższym zakresie.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

9/
UCHWAŁA NR 8
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 
art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego 
statutu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. informują, że 
1.  Nie  zostały  zgłoszone  przez akcjonariuszy  biorących udział  w NWZ "Skotan" S.A.  żadne  sprzeciwy do 
uchwał.
2. projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki nie został przyjęty 
przez NWZ Spółki.  

L/
określenie ceny emisyjnej akcji serii C "Skotan S.A. 
Zarząd  Spółki  działając  na  podstawie  upoważnienia  zawartego  w uchwale  NWZ Skotan  S.A.  Nr  4  z  dnia 
21.03.2006r. określił cenę emisyjną akcji serii C.
Cena emisyjna akcji  serii  C  "Skotan" S.A.  wyniesie  1,22 zł  /słownie:  jeden złoty 22/100/  za  każdą jedna 
emitowaną akcję Spółki.

8. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe.

Istotny wpływ na osiągnięte wyniki miała wycena krótkoterminowego majątku trwałego w tym akcji Alchemia i 
praw poboru do akcji Alchemia oraz akcji Boryszew zaprezentowana w pkt. 6.
Ponadto spółka osiągnęła wynik na sprzedaży akcji w wysokości 3 424 tys. zł

9. Objaśnienia  dotyczące  sezonowości  lub  cykliczności  działalności  emitenta  w 
prezentowanym okresie.

Spółka Zakłady Garbarskie „SKOTAN” S.A. jest w fazie organizacji nowej działalności dotyczącej wytwarzania 
i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej.



Walne  Zgromadzenie  „Skotan”  S.A.  uchwaliło  zmianę  przedmiotu  działalności  Spółki  w  zakresie  m.in. 
sprzedaży  paliw  ciekłych  i  wytwarzania  paliw  ciekłych,  tj.  oleju  napędowego.  Spółka  w  I  kwartale  nie 
rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej.

10. Informacje  dotyczące  emisji,  wykupu  i  spłaty  dłużnych  i  kapitałowych  papierów 
wartościowych

 W prezentowanym okresie – nie dotyczy emitenta.

11. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu 
na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Nie dotyczy emitenta Spółka nie wypłacała dywidendy ani też deklarowała wypłaty.

12. 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.

Spółka uzyskała koncesję na wytwarzanie olejów napędowych. Umożliwi to „Skotan” S.A. 
podjęcie w następnych kwartałach 2006r. działalności operacyjnej w zakresie wytwarzania 
paliw i ich sprzedaży. 

13. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które  
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Od  czasu  zakończenia  ostatniego  roku  obrotowego  nastąpiły  zmiany  w  zobowiązaniach 
warunkowych w zakresie wygaśnięcia umowy o dyskonto weksli obcych do wysokości 200 
tys. złoty.(weksle obce 200 tys. zł) 
Stan zobowiązań warunkowych na 31.03.2006 wynosi  4 tys. zł tj. :
urządzenia TP S.A. -    4 tys. zł

14. Informacja dotycząca przychodów i wyników przypadających na segmenty branżowe

ZG SKOTAN GARBARNIA Wyłączenia Razem

Rachunek zysków i strat
Sprzedaż 1 015 7 182 -917 7 280
Zysk z działalności operacyjnej -2 785 -678 1 476 -1 987
Zysk brutto 24 493 -655 1 476 25 314
Zysk netto 19 983 -728 1 476 20 731
Amortyzacja 91 176 0 267

Bilans
Aktywa segmentu 125 741 14 583 -8 947 131 377
Udziały w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0
Nieprzypisane aktywa (wspólne) 0 0 0 0
Aktywa razem 125 741 14 583 -8 947 131 377

Zobowiązania segmentu 125 741 14 583 -8 947 131 377
Nieprzypisane zobowiązania (wspólne) 0 0 0 0
Zobowiązania razem 125 741 14 583 -8 947 131 377

Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 074 -4 979 8 947 -1 106
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 686 89 -3 852 923
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Nakłady na środki trwałe 272 7 0 279



15. 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,

Zarząd oświadcza, że podtrzymuje swoje prognozy wyników  zaprezentowane w I kwartale  
2006r.

16. 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  I  kwartał  2005r.  tj.  na  dzień 
12.05.2006r. posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotami zależnymi spółką „Boryszew” S.A. 
i Alchemią S.A. posiada:
683 123 akcji Spółki, co daje mu 31,62% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
683 123  głosów na WZ co stanowi 31,62% głosów na WZ.

b/ Grażyna Wanda Karkosik posiada: 
449 258 akcji Spółki, co daje jej 20,80% w kapitale zakładowym Spółki  oraz 
449 258 głosów na WZ co stanowi 20,80% głosów na WZ.

c/ Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 posiada :
343 000 akcji Spółki, co daje 15,88% w kapitale zakładowym Spółki  oraz 
343 000 głosów na WZ co stanowi 15,88% głosów na WZ.

Akcjonariusze,  którzy  na  dzień  przekazania  raportu  za  IV  kwartał  2005r.  tj.  na  dzień 
28.02.2006r. posiadali bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotem zależnym spółką „Boryszew” S.A. 
posiada:
865 197 akcji Spółki, co daje mu 40,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
865 197 głosów na WZA co stanowi 40,06% głosów na WZ.
Z tego :
- Boryszew S.A.:
195 064 akcji Spółki, co daje mu 9,03% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
195 064 głosów na WZA co stanowi 9,03% głosów na WZ.
- Roman Krzysztof Karkosik:
670 133 akcji Spółki, co daje mu 31,02% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
670 133 głosów na WZA co stanowi 31,02% głosów na WZ.

b/ Grażyna Wanda Karkosik posiada: 
584 999 akcji Spółki, co daje jej 27,08% w kapitale zakładowym Spółki  oraz 
584 999 głosów na WZA co stanowi 27,08% głosów na WZ.

c/ Unibax Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8 posiada :



343 000 akcji Spółki, co daje 15,88% w kapitale zakładowym Spółki  oraz 
343 000 głosów na WZA co stanowi 15,88% głosów na WZA.

W okresie od dnia 28.02.2006r. do dnia 12.05.2005r. tj. od stanu przekazanego w poprzednim 
raporcie  kwartalnym  za  I  kwartał  2005r.  nastąpiły  następujące  zmiany  w  posiadaniu 
znacznych pakietów akcji:
1. Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi „Boryszew” S.A. i Alchemia 
S.A. zmniejszył ilość posiadanych akcji.
2. Grażyna Wanda Karkosik zmniejszyła ilość posiadanych akcji.

Informacje na temat posiadanych pakietów akcji Emitent powziął na podstawie zawiadomień 
akcjonariuszy na temat posiadanych akcji lub zgłoszeń na walne zgromadzenie akcjonariuszy. 

17. 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/ Grzegorz Ślak – Prezes Zarządu na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2005r., tj. na 
dzień  28.02.2006r.  nie  posiadał  akcji  „Skotan  „  S.A.  na  dzień  przekazania  raportu  za  I  
kwartał 2006r., tj.  12.05.2006r. nie posiada akcji Spółki.  
b/  Marek  Martyniak  –  Wiceprezes  Zarządu  na  dzień  przekazania  raportu  za  IV kwartał  
2005r., tj.  na dzień 28.02.2006r. nie posiadał akcji „Skotan” S.A. i  na dzień 30.04.2006r.  
(złożenie rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu) nie posiada akcji Spółki.  

Żadna z osób zarządzających  nie posiada opcji do akcji Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej:
Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnym na dzień 28.02.2006r. posiadal 
a/ Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotem zależnym spółką „Boryszew” S.A. 
posiada:
865 197 akcji Spółki, co daje mu 40,06% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
865 197 głosów na WZA co stanowi 40,06% głosów na WZ.
Z tego :
- Boryszew S.A.:
195 064 akcji Spółki, co daje mu 9,03% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
195 064 głosów na WZA co stanowi 9,03% głosów na WZ.
- Roman Krzysztof Karkosik:
670 133 akcji Spółki, co daje mu 31,02% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
670 133 głosów na WZA co stanowi 31,02% głosów na WZ.
Na dzien 12.05.2006r.posiada
Roman Krzysztof Karkosik posiada wraz z podmiotami zależnymi spółką „Boryszew” S.A. i 
Alchemią S.A. posiada:
683 123 akcji Spółki, co daje mu 31,62% w kapitale zakładowym Spółki oraz 
683 123  głosów na WZ co stanowi 31,62% głosów na WZ.
Emitent nie posiada informacji na temat stanu posiadania opcji do akcji.  

W stosunku do pozostałych członków rady Nadzorczej :
Wojciecha Sobczaka 
Kariny Wściubiak 
Aleksandra Maciejowskiego
Marka Pawełczaka



Emitent nie posiada informacji na temat stanu posiadania akcji bądź opcji do akcji Spółki.

18. 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.
Ad.  a/  W  stosunku  do  emitenta  lub  jednostki  od  niego  zależnej  nie  są  prowadzone  
postępowania odnośnie zobowiązań, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów 
własnych emitenta.
Emitent  lub  jednostka  od  niego  zalezna  nie  prowadzi  także  postępowań  odnośnie  
wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Ad.  b/  W  stosunku  do  emitenta  nie  są  prowadzone  postępowania  odnośnie  zobowiązań,  
których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych. 
Emitent  nie  prowadzi  także  postępowań  odnośnie  wierzytelności,  których  łączna  wartość 
stanowiłaby co najmniej 10% jego kapitałów własnych.    

19. 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:  

„Skotan” S.A. dokonał sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Garbarni Skotan Spółka z 
o.o. (transakcja została opisana w pkt. I I komentarza do niniejszego raportu)

20. 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,
Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pozyczek ani gwarancji tego rodzaju w okresie, 
którego dotyczy raport. 

21. 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 :
na dzień 01.01.2006r. -144 etaty
na dzień 05.01.2006r. (po sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki) - na dzień 1 osoba (prezes zarządu)
na dzień 31.03.2006r. – 10 etatów 

b/ sytuacja majątkowa :
W dniu 05.01.2006r. nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Garbarni Skotan Spółka z o.o. w 
Skoczowie. 
W „Skotan” S.A. pozostały :
- papiery wartościowe 
- środki pieniężne,
- nieruchomości.
Na dzien 31.03.2006r. Spolka nie prowadzi działalności operacyjnej w branzy paliwowej.   

22. wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.  

Emitent wskazuje, że wobec sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki na rzecz swojego podmiotu 
zależnego, tj. garbarni Skotan Spółka z o.o. jego wyniki finansowe będą uwzględniały wyniki  
osiągane przez podmiot zależny. 
Istotnym czynnikiem będzie przeprowadzenie przez emitenta emisji z prawem poboru akcji  
serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy. Pozwoli to perspektywie najbliższych dwóch lat  
na wejście emitenta w nowy segment działalności, tj. branże paliwową. W planach emitenta 
jest budowa instalacji do produkcji estrów etylowych w Toruniu oraz w Krakowie, a także 
handel paliwami. Emitent na dzień przekazania raportu posiada koncesję na obrót paliwami 
oraz na wytwarzanie olejów napędowych.   
Nadto czynnikiem mającym istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe przez emitenta w 
następnych okresach sprawozdawczych będzie maiła sytuacja na GPW w warszawie S.A.  
wobec posiadanego pakietu akcji. 
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