
  
  
 
Raport bieżący nr 3 / 2023 
Data sporządzenia: 2023-01-30 
Skrócona nazwa emitenta  SKOTAN S.A.  
Temat Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A. od Boryszew S.A.  
Podstawa prawna  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Treść raportu:  
 
Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2023 r. od Boryszew S.A. datowanego na 
ten dzień zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o następującej treści:  
 
„Na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 
1539 z późn. zm.) (Ustawa o ofercie) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Boryszew S.A.”) informuje, iż 
w dniu 26 stycznia 2023 roku nabyła w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
5.000.000 sztuk akcji Skotan S.A. (data rozliczenia transakcji: 27 stycznia 2023 roku). 
 
W wyniku zawarcia wyżej wymienionej transakcji zmienił się bezpośredni udziału Boryszew S.A. w kapitale 
zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów powyżej 20% oraz 25% na Walnym Zgromadzeniu Skotan S.A. 
 
W dniu 26 stycznia 2023 roku, tj. przed dniem rozliczenia ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio 
13.000.000 sztuk akcji Skotan S.A., stanowiących ok. 19,733% kapitału zakładowego, które to akcje uprawniały do 
13.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło ok. 19,733% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Skotan S.A. 
 
W dniu 27 stycznia 2023 roku, tj. w dniu rozliczenia ww. transakcji Boryszew S.A. posiada bezpośrednio 18.000.000 
sztuk akcji Skotan S.A., stanowiących ok. 27,322% kapitału zakładowego i uprawniających do 18.000.000 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi ok. 27,322% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Skotan S.A. 
 
Jednocześnie Boryszew S.A. informuje, iż nie ma osób o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak 
również nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Skotan S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące 
akcji Skotan S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 - 9 Ustawy o ofercie.” 
 
 


