
Raport bieżący nr 16 / 2022 
Data sporządzenia: 2022-06-30 
Skrócona nazwa emitenta SKOTAN S.A.  
Temat Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C, D, E, F, G, H, J , K, L, M, N, 
O i P oraz prowadzonych rozmów w sprawie terminu wykupu obligacji serii I.  
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  
 
Treść raportu:  
Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. otrzymał zgodę obligatariuszy na 
zmianę warunków emisji obligacji serii C, D, E, F, G, H, J , K, L, M, N, O i P w zakresie przedstawionym 
poniżej: 
 
- obligacje serii C, D, E, G, H, J - przedłużenie terminu wykupu ww. obligacji do dnia 31 grudnia 2022 r., 
ustalenie, iż stopą procentową dla kolejnych kwartalnych okresów odsetkowych obligacji będzie stopa 
procentowa ogłoszona na stronie WIBOR serwisu Reuters Money News System (lub na innej stronie 
zastępującej ten serwis, która zawiera taką informację) w dniu poprzedzającym dzień ustalenia stopy 
procentowej, powiększona o marżę w wysokości 4,25% (4,35% w przypadku obligacji serii J) oraz 
określenie dnia wymagalności odsetek dla kolejnych okresów odsetkowych na dzień 31 grudnia 2022 
r.;  
 
- obligacje serii K - przedłużenie terminu wykupu obligacji do dnia 31 grudnia 2022 r., ustalenie, iż stopą 
procentową dla okresu odsetkowego będzie WIBOR 1Y oraz określenie dnia wymagalności odsetek dla 
kolejnych okresów odsetkowych na dzień 31 grudnia 2022 r.;  
 
- obligacje serii F, L, M, N, O, P - przedłużenie terminu wykupu ww. obligacji do dnia 30 września 2022 
r. oraz zobowiązanie Spółki do przedterminowego wykupu ww. obligacji (tj. przed datą 30 września 
2022 r.), na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania żądania.  
 
Pozostałe warunki emisji obligacji wymienionych serii nie uległy zmianie. 
 
Jednocześnie Spółka informuje, iż prowadzi rozmowy z obligatariuszem obligacji serii I w celu 
przedłużenia terminu ich wykupu (obecnie przypadającego na dzień 30 czerwca 2022 roku). O zawarciu 
porozumienia w tym przedmiocie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. 
 
O poprzednich zmianach warunków emisji obligacji wymienionych serii Spółka informowała w 
raportach bieżących nr 28/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku oraz nr 8/2022 z dnia 30 marca 2022 roku. 


