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LIST DO AKCJONARIUSZY 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
 
Zarząd SKOTAN S.A. przedstawia niniejszym jednostkowy raport roczny za rok 2010.  
 
Rok 2010 był okresem kontynuowania realizacji strategii średniookresowej Skotan S.A., skoncentrowanej na kontynuacji 
projektu biotechnologicznego, dalszej restrukturyzacji aktywów nie związanych z działalnością naukowo-badawczą oraz 
podejmowaniu prac związanych z poszukiwaniem nowych projektów z zakresu nowoczesnych technologii.  
 
Podsumowując kolejny rok działalności wskazać należy dodatni wynik działalności, który Spółka bezpośrednio zawdzięcza 
wzrostowi wartości posiadanych aktywów, oraz postępy w trwającym cyklu zadań badawczych związanych z projektem 
drożdżowym. Na następne kilka tygodni przewidziany jest rozruch technologiczny instalacji, którego wyniki pozwolą na projekcję 
oczekiwanych rezultatów ekonomicznych projektu i dalsze decyzje inwestycyjne dotyczące skali planowanej produkcji.  
 
Nie sposób także pominąć faktu, iż pomimo starań opisanych w poniższym Sprawozdaniu z działalności, Zarządowi Spółki nie 
udało się zrealizować założenia o podejmowaniu co najmniej jednego nowego zadania badawczo – rozwojowego  rocznie, co 
było jego wyraźnym zamiarem od momentu przyjęcia przez Walne Zgromadzenie nowej strategii średnioterminowej. Wnioski o 
dofinansowanie projektów badawczych Spółki, pomimo – w uznaniu Spółki – wysokiego poziomu nowoczesności i 
innowacyjności - nie spotkały się do tej pory ze zrozumieniem i wsparciem instytucji udzielających wsparcia w zakresie rozwoju 
innowacyjności. Z uwagi na ryzyka naukowe wpisane w charakterystykę projektów badawczych, ich wyjście poza etap prac 
studyjnych bez wsparcia środków dedykowanych pokryciu kosztów prac badawczo-rozwojowych nie jest w uznaniu Zarządu na 
obecnym etapie rozwoju Spółki możliwe.     
 
Dokonana rewizja kryteriów ocen i dostosowanie poziomu innowacyjności projektów związanych ze składanymi wnioskami do 
klasycznych standardów ma szansę w odczuciu Zarządu skutkować pozyskaniem kolejnych dotacji na projekty tego typu jeszcze 
w roku 2011, czemu służyć mają badania podstawowe oraz projekty studyjne stale analizowane przez Grupę Kapitałową.   
 
Żywiąc nadzieję na to, iż prowadzone działania w zakresie rozwoju projektu biotechnologicznego jak i inne prace związane z 
poszukiwaniem źródeł finansowania rozwoju projektów inwestycyjnych z zakresu nowych technologii, pozwolą na długotrwały, 
rentowny i wielokierunkowy rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej SKOTAN S.A.  
 
Pozostaję z poważaniem,  
 
Marek Pawełczak 
Prezes Zarządu 

 


