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Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 09 maja 2022 r. do Prospektu UE na rzecz odbudowy Spółki Skotan Spółka 

Akcyjna 

 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 kwietnia 2022 r. 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 4 do Prospektu UE na rzecz odbudowy spółki Skotan S.A siedzibą w Chorzowie („Spółka”), 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 kwietnia 2022 roku („Prospekt”) stanowi komunikat aktualizujący 

sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej („Komunikat”). Terminy pisane wielką literą w Komunikacie 

mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 

Komunikat został sporządzony w związku z oczywistą omyłką pisarską w harmonogramie przyjmowania zapisów w ramach 

subskrypcji uzupełniającej. 

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w harmonogramie (na str. 19 i 20 Prospektu): 

było: 

13 maja 2022 r. Przydział Akcji serii D i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa 

Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje 

serii D 

16 maja 2022 r. – 18 

maja 2022 r. 

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii D nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami 

Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na 

ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd 

inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało Prawo Poboru) -subskrypcja 

uzupełniająca 

19 maja 2022 r. Przydział Akcji serii D nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zamknięcie Oferty 

Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane 

wszystkie Akcje serii D i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca) 

19 maja 2022 r. Zamknięcie Publicznej Oferty 

 

jest: 

13 maja 2022 r. Przydział Akcji serii D i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa 

Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje 

serii D 

16 maja 2022 r. – 18 

maja 2022 r. 

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii D nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami 

Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na 

ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd 

inwestorów -subskrypcja uzupełniająca 

19 maja 2022 r. Przydział Akcji serii D nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zamknięcie Oferty 

Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane 

wszystkie Akcje serii D i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca) 

19 maja 2022 r. Zamknięcie Publicznej Oferty 
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