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Skrócona nazwa emitenta SKOTAN S.A.  
Temat Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. uchwały w sprawie emisji akcji serii D 
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  
 
Treść raportu:          
Zarząd SKOTAN S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 31 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji 
akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji 
akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w 
sprawie zmiany Statutu.  
 
Zgodnie z treścią uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 
65.880.000 zł do kwoty 27.000.000 zł, to jest o kwotę 38.880.000 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej 
wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł do 1 zł za akcję. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości 
nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.  
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w 
trybie art. 457 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych o kwotę od 1 zł do 27.000.000 zł, z kwoty kapitału zakładowego 
obniżonego 27.000.000 zł do kwoty nie większej niż 54.000.000 zł poprzez emisję od 1 do 27.000.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł. Akcje serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej 
w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Akcje serii D oraz prawa poboru oraz prawa do akcji serii D 
będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
 
Pełna treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 31 maja 2021 
roku zostanie opublikowana w kolejnym raporcie bieżącym.  
 
 


