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Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta SKOTAN S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Skotan S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Skotan S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo
emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, z których każda daje prawo do jednego głosu, o
wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Oferowane”), przeprowadzonej na podstawie Uchwały Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31 maja 2021 r., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skotan S.A. z dnia 4 listopada 2021 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Przyjmowanie Zapisów Podstawowych (tj. zapisów na Akcje Oferowane dokonywanych w wykonaniu prawa
poboru, do którego uprawniony był akcjonariusz Emitenta posiadający prawa poboru, który nie dokonał zbycia
prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane oraz osoba, która nabyła prawa poboru i nie
dokonała ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane) i Zapisów Dodatkowych (tj. zapisów na
Akcje Oferowane nie objęte w ramach Zapisów Podstawowych, do którego uprawniona była osoba będąca
akcjonariuszem Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru) miało miejsce w dniach 6 kwietnia 2022 r. - 20
kwietnia 2022 r.

Przyjmowanie zapisów Akcje Oferowane nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w
ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu skierowane do
wskazanych przez Zarząd inwestorów (subskrypcja uzupełniająca) miało miejsce w okresie 16 maja 2022 r. - 4
lipca 2022 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
5 lipca 2022 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru objętych było od 38.880.000 do 40.500.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Złożono zapisy na 38.880.000 Akcji Oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Liczba Akcji Oferowanych, które zostały przydzielone wyniosła 38.880.000.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona w wysokości 1,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferta nie była podzielona na transze.
Zapisy na Akcje Oferowane złożyło 432 inwestorów, w tym:
- Zapisy Podstawowe na podstawie prawa poboru na 19.460.077 Akcji Oferowanych złożyło 431 inwestorów;
- Zapisy Dodatkowe na 760.074 Akcje Oferowane złożyło 46 inwestorów (wszyscy oni złożyli również Zapisy
Podstawowe);
- w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu do składania zapisów na Akcje Serii D nieobjęte Zapisami
Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi zapis na 18.659.849 Akcji Oferowanych złożył 1 inwestor.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w
poszczególnych transzach:
Oferta nie była podzielona na transze. Akcje Oferowane przydzielono 432 inwestorom.



10. Nazwa (firma) subemitentów:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych
ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 38.880.000,00 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
kosztów według ich tytułów:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów
emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu
zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i
przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego
subskrypcją:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów
emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu
zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i
przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje serii D zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.


