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Zaistniałe powyższe zdarzenia w ocenie Zarządu na kontynuację działalności Spółki w perspektywie co najmniej kolejnych 12
miesięcy.
Z uwagi na fakt że zastrzeżenia firmy audytorskiej dotyczyły przyjętego założenia kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie
co najmniej najbliższych 12 miesięcy, wykazanie wpływu ilościowego zastrzeżeń na wyniki i dane finansowe Spółki wymagałoby
sporządzenia przez Spółkę sprawozdania finansowego metodą likwidacyjną, która polega na oszacowaniu możliwej do uzyskania
file:///Users/marta/Desktop/DO%20WYSŁANIA/259400O0ENJE93KANI38_Stanowisko_Zarzadu_i_Opinia_RN_2021-12-31.xhtml
wartości wpływów ze sprzedaży w trybie pilnym poszczególnych składników majątku Spółki i pomniejszeniu jej o wartość
zobowiązań Spółki i koszty likwidacji. Z uwagi na to, że mimo dostrzeganego ryzyka utraty płynności i zagrożenia kontynuacji
działalności Spółki, Zarząd Emitenta nie przewiduje na chwilę obecną likwidacji Spółki ze wz ględu na realizowane dz iałania
dotyczące pozyskania dodatkowego finansowania w drodze emisji akcji, Spółka nie sporządzała sprawozdania finansowego
metodą likwidacyjną i nie dysponuje informacjami finansowymi odpowiadającymi zastrzeżeniu firmy audytorskiej. W obecnej

Strona 1 z 3

Raport

28.04.2022, 19:42

1

b) przedstawi
przedstawie
enie podjętych llub
ub plano
planowanych
wanych przez Emitenta działań w związku z zaistniał
zaistniałą
ą sytuacją
15 września 2021 r. Spółka złożyła do KNF wniosek o z atwie
atwierdzenie
rdzenie prospektu UE na rzecz odbudowy w ramach procedury
ustanowio
ustanowionej
nej Rozporządzeniem Parlament
Parlamentu
u Europejskiego i Rady ( UE) 2021/337 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniająceg
zmieniającego
o
rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunko
ukierunkowanych
wanych zmian dotyczących
1
pośrednikó
pośredników
w finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do jednolitego el ektroni
ektronicznego
cznego formatu raportowania
rocznych raportów finansowych w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19. Spółka zamierza pozyskać z emisji
Akcji serii D śro
środki
dki w kwocie od 3
38,8
8,8
8,88
8 mln do 40,
40,50
50 mln zł, pozwal
pozwalające
ające ustabi
ustabilizować
lizować sytuację kkapitałową
apitałową Spół
Spółki
ki
ki..
Jednocześnie 1
14
4 lipca 202
2021
1 r. Spółk
Spółka
a otrzymała de
deklarację
klarację główne
głównego
go akcjonariu
akcjonariusza
sza w osobie Pan
Pana
a Rom
Romana
ana Karkosi
Karkosika
ka o zamiarze
uczestnictwa w subskrypcji zam
zamknięt
knięt
kniętej
ej Akcji Serii D w ramach Oferty oraz o
objęcia
bjęcia 5.9
5.964.660
64.660 akcji przysługujących z pr
praw
aw poboru
z po
posiadanych
siadanych akcji tj. ponad 5 % Akcji S
Serii
erii D . W dniu 4 kwietni
kwietnia
a 2022 r. KNF zat
zatwierdziła
wierdziła przedmiotowy prospekt, a 12 kwiet
kwietnia
nia
b) przedstawi
wanychiżprzez
Emitenta
działań
z zaistniał
ą sytuacją
nie podjętych
lub plano
w związku
2022
r. główny eakcjo
akcjonariusz
nariusz ponownie
oświadczył,
w związku
ze zmianą
parytetu
wymiany
praw pobo
poboru
ru (1 pp uprawnia d o
objęcia 1 ,5 akcji) dokonaną przez Walne Zgromadzeni
gromadzenie
e Spółki w listopadzie 2021 r., planuje objąć 8.946.990 akcji przysługu
przysługujących
jących
z praw poboru z posiadanych akcji
akcji..
15 września
r. Spółka stałej
do KNF
o z atwie
UE stanu
w ramach
złożyłapłynno
rdzenie
na rzecz
odbudowy
procedury
Celem
Spó
Spółki
łki 2021
jest uzyskanie
płynności
ści wniosek
finanso
finansowej,
wej,
wypłacalno
wypłacalności
ściprospektu
i równowagi
finansów,
odpornego
na zakłócen
zakłócenia
ia
ustanowio
nej
Parlament
u
Europejskiego
i
Rady
(
U
E)
2021/337
z
dnia
lutego
r.
zmieniająceg
Rozporządzeniem
16
2021
gospodarcze. Obecnie Spółka nie zaciąga kolejn
kolejnych
ych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papieró
papierów
w dłużnych, a zakończeni
zakończenie
e oz
rozporządzenieemisji
w odniesieniu
do prospektu
na rzeczobligacje.
odbudowy
i ukierunko
wanych
dotyczących
(UE) 2017/1129
zmian
powodzeniem
pozwoli spłacić
wyemitowane
w latach UE
u
ubiegłych
biegłych
Planowany
przez
Spółkę
rozwój
nowych
pośrednikó
w
w
odniesieniu
do
el
ektroni
raportowania
finansowych
oraz
dyrektywę
2004/109/WE
jednolitego
cznego
formatu
produktó
produktów
w – suplementó
suplementów
w diety i żywności funkcjonal
funkcjonalnej,
nej, wykorzystującej biomasę YL, skutkować będzie zwiększeniem skali
rocznych
finansowych
celu wsparciadzięki
odbudowy
po kryzysie
związanym
COVID
-19. Spółka
zamierza
pozyskać
raportów
z emisji
opłacalno
opłacalności
ści produkcji
Zakładu w
Drożdżowego,
wyższemu
poziomowi
marż zna
produkty
OTC. W
odniesien
odniesieniu
iu do Zakładu
Akcji serii D–śro
dki w kwocie
od 38,88 mln
do 40,50
ające ustabi
sytuację
Spółki. wpływ efektu
mln zł, pozwal
kapitałową
Estrowego
wejście
w przemysłową
produkcję
surowców
kosmetyczny
kosmetycznych
ch i lizować
dodatków
do żywności,
ograniczy
sezonowości i zape
zapewni
wni nowe źródła przych
przychodów.
odów.
Jednocześnie 14 lipca 2021 r. Spółka otrzymała deklarację głównego akcjonariusza w osobie Pana Romana Karkosika o zamiarze
uczestnictwa
knięt
ej
Akcji
w
subskrypcji
zam
Serii D w ramach Oferty oraz objęcia 5.964.660 akcji przysługujących z praw poboru
c) opinia Rady Nadzorczej
z posiadanych akcji tj. ponad 5 % Akcji Serii D . W dniu 4 kwietnia 2022 r. KNF zatwierdziła przedmiotowy prospekt, a 12 kwietnia
2022
r. główny
nariuszfirmy
ponownie
oświadczył,
w związku
zekizmianą
wymianyzagrożeni
praw pobo
ru (1 pp uprawnia
do
akcjo
W
związku
z zzastrze
astrze
astrzeżeniem
żeniem
audyt
audytorskiej
orskiej
(Grupaiż Audy
Audyt
t i Podat
Podatki
Sp. z o.parytetu
o
o.)
.) dotyczącym
zagrożenia
a kontynuacji
dział
działalności
alności
objęciaSKOTAN
1 ,5 akcji)S.A.
dokonaną
przez
Walne Zgromadzeni
w listopadzie
objąćSkotan
przysługu
jących
2021
r., planuje
8.946.990
przez
w okresie
kolejnych
12 miesięcye Spółki
od dnia
bilansowego
bilansowego,
, Rada
Nadzorcza
S.A. akcji
podziela
stanowisko
z praw poboru
z posiadanych
akcji. konieczności dokapitalizowania Spółki poprzez nową emisję akcji. Mając na względzi
Zarządu
Emitenta
w pr
przedmiocie
zedmiocie
względzie
e
projektowan
rojektowaną
ą dynamikę wzro
wzrostu,
stu, działaln
działalność
ość Spółki wym
wymaga
aga wzrostu n
nakładów
akładów operacy
operacyjnych
jnych i kapitałowych
kapitałowych..
Celem Spółki jest uzyskanie stałej płynności finansowej, wypłacalności i równowagi stanu finansów, odpornego na zakłócenia
gospodarcze.
Obecnie
nie zaciągawdrożone
zobowiązań
z tytułu emisji papieró
w dłużnych,
aszości
zakończeni
ez
kolejnychprzez
Rada
Nadzorcza
Skot
Skotan
anSpółka
S.A. akceptuje
Zarząd finansowych
działania restrukturyzacyjne
, gdyż są
to w w ięk
iększości
działania
rozwój
nowych
powodzeniem emisji
spłacić wyemitowane
w latach
ubiegłych
obligacje. Planowany
przezdziałania
Spółkę te
zaproponowane
przez pozwoli
sam
samych
ych Członków
Rady Nadzorczej
i zgodnie
z przewidywaniami
Rady Nadzorczej
doprowadziły
produktó
w diety
wykorzystującej
biomasę
YL, Zarząd
w redukcji
– suplementó
i żywności
funkcjonal
skutkować
będzieskutkujące
zwiększeniem
skalią
d
o istotnej
kosztów
operacyjnych
Spółki
Spółki.
. Rada Nnej,
adzorc
adzorcz
z a akceptu
akceptuję
ję podjęte
przez
działania,
skuteczn
opłacalno
produkcji spłaty
Zakładu
poziomowi
marż na
W odniesien
iu do Zakładu
Drożdżowego,
dziękizagrożenie
wyższemu utraty
produkty
OTC.zalec
pr
olongat
olongatą
ąściterminów
obligacji,
co redukuje
płynności.
Rada
Nadzorcza
a dynamizację
działań
Estrowego – wejście
produkcję
surowców
kosmetyczny
do produktów
żywności, ograniczy
efektu
w przemysłową
ch i dodatków
sprzedażowych
i marketin
marketingowych
gowych w celu
zwiększeni
zwiększenia
a przychodów
ze sprzedaży
głównie
własnych iwpływ
tym samym
c)
opinia Rady
Nadzorczej
sezonowości
i zape
wni nowe nad
źródła
przych
odów. przychodów nad kkosztami
uzyskiwania
jak
największej
nadwyżki
wyżki
bie
bieżących
żących
osztami o
operacyjnymi.
peracyjnymi.

W związku z z astrzeżeniem firmy audytorskiej (Grupa Audyt i Podatki Sp. z o. o.) dotyczącym zagrożenia kontynuacji działalności
przez SKOTAN S.A. w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia bilansowego, Rada Nadzorcza Skotan S.A. podziela stanowisko
Zarządu Emitenta w przedmiocie konieczności dokapitalizowania Spółki poprzez nową emisję akcji. Mając na względzie
projektowaną dynamikę wzrostu, działalność Spółki wymaga wzrostu nakładów operacyjnych i kapitałowych.
Rada Nadzorcza Skotan S.A. akceptuje wdrożone przez Zarząd działania restrukturyzacyjne, gdyż są to w w iększości działania
zaproponowane przez samych Członków Rady Nadzorczej i zgodnie z przewidywaniami Rady Nadzorczej działania te doprowadziły
do istotnej redukcji kosztów operacyjnych Spółki. Rada N adzorcz a akceptuję podjęte przez Zarząd działania, skutkujące skuteczną
prolongatą terminów spłaty obligacji, co redukuje zagrożenie utraty płynności. Rada Nadzorcza zalec a dynamizację działań
sprzedażowych i marketingowych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży głównie produktów własnych i tym samym
uzyskiwania jak największej nadwyżki bieżących przychodów nad kosztami operacyjnymi.
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