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Skrócona nazwa emitenta  SKOTAN S.A.   
Temat  Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji akcji 
serii D  
Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   
 
Treść raportu:  
 
Zarząd Skotan S.A. informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 sierpnia 2022 r. zmiany Statutu Spółki w przedmiocie obniżenia 
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 65.880.000,00 zł do kwoty 27.000.000,00 zł, to jest o kwotę 38.880.000,00 zł 
przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł do 1,00 zł na akcję i podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 38.880.000,00 zł wskutek emisji 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o 
wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
Obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 18 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. 
 
Po dokonaniu rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł i dzieli się na 65.880.000 akcji o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 
- 690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
- 390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
- 25.920.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
- 38.880.000 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii D. 
 
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 65.880.000. 
 
Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana artykułu 8 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia: 
„Artykuł 8 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł (słownie: złotych sześćdziesiąt pięć milionów osiemset 
osiemdziesiąt tysięcy), i dzieli się na 65.880.000,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt 
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/00) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset 
dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 25.920.000 
(słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz 38.880.000 (słownie: 
trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D.” 
 
Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.  
 
 


