
Lider nowoczesnych rozwiązań 

w dziedzinie biotechnologii



Nowoczesne rozwiązania z dziedziny 

suplementacji ludzi

Produkty zawierające kompleks 

ultraczystych, wysoce 

skoncentrowanych kwasów 

tłuszczowych Omega – 3, 6, 9 w 

postaci estrów etylowych, które 

zapewniają znakomitą biodostępność 

i wysoką bioretencję w organizmie 

człowieka.

Nowe rozwiązania z dziedziny dietetyki 

i żywienia zwierząt

Preparaty weterynaryjne dla zwierząt 

bazujące na unikatowym szczepie drożdży 

Yarrowia lipolytica, a także wyjątkowej 

kompozycji estrów kwasów tłuszczowych. 

Gwarantują wysoką biodostępność i 

przyswajalność wszystkich składników 

odżywczych i mineralnych. 

Ekologiczne rozwiązania z dziedziny 

bioremediacji zanieczyszczeń

Innowacyjne preparaty do bioremediacji

gruntówi wody  skażonych węglowodorami, 

w którym dla dobra przyrody nauka łączy się 

z biznesem. Technologia wykorzystuje 

unikalną aktywność drożdży z gatunku 

Yarrowia lipolytica. 

Model Biznesowy

Jesteśmy Spółką biotechnologiczną w fazie dynamicznego wzrostu, 

komercjalizującą projekty badawcze (faza growth).

Linie przychodowe:



 Doskonale wyposażony Dział Badań i Rozwoju;

 Własny nowoczesny park technologiczny wyposażony 

w rozwiązania, spełniające standardy w zakresie systemów 

jakości GMP/GHC/HACCP dla produkcji spożywczej 

i wymogi dla zakładów produkcji farmaceutycznej;

 Produkcja we własnych Zakładach;

 Produkty i technologie chronione szesnastoma patentami 

i zgłoszeniami patentowymi;

 Komplementarne portfolio produktowe, które wykorzystuje 

przewagi konkurencyjne w zakresie technologii, receptur 

i składników.

Co Nas wyróżnia:



Suplementy diety

 W 2024 roku wartość rynku OTC w Polsce ma wynieść 

16,5 mld PLN. 

Żywność Funkcjonalna 

 Według prognoz globalny rynek żywności funkcjonalnej 

osiągnie w 2024 roku wartość 253 mld USD.

Suplementy diety dla zwierząt towarzyszących

 W 2023 roku wartość światowego rynku nutraceutyków dla 

zwierząt domowych zwiększy się do 8,25 mld USD.

Rynek

Produkty Skotan S.A. reprezentują segmenty rosnące zarówno

w Polsce, jak i za granicą: 



Marka własna EstroVita
linia funkcjonalnych  suplementów diety

ludzkiej. www.estrovita.pl

Marki kontraktowe
usługowa produkcja suplementów diety 

i żywności funkcjonalnej w formule 

"private label" dla zewnętrznych 

odbiorców.

Produkcja surowców
usługowa produkcja kompozycji estrów 

etylowych wykorzystywanych do produkcji 

kosmetyków/suplementów diety.

Marka własna Yarrowia Equinox
linia produktów specjalistycznych dla koni. 

www.yarrowiaequinox.pl

Marka własna Yarrowia Canifelox
linia produktów specjalistycznych dla zwierząt 

domowych. www.yarrowiacanifelox.pl

Marka własna Yarrowia Farminox
linia produktów specjalistycznych dla zwierząt 

hodowlanych. www.farminox.pl

Marki kontraktowe
usługowa produkcja mieszanek paszowych 

w formule "private label" dla zewnętrznych 

odbiorców.

Marka własna Yarrtica
preparat do remediacji 

zanieczyszczeń węglowodorowych 

z gleby i wody.

www.yarrtica.pl

Pozostałe
drożdżowy płyn pohodowlany.   

aktywne komórki Yarrowia 
Lipolytica.
toksyny killerowe i aktywne komórki 

D. Hansenii.
usługowa produkcja bakterii.

Portfolio produktowe i usługowe



Oryginalne

 Powstały w oparciu o własne, opatentowane technologie;

Naturalne

 Bazują wyłącznie na estrach etylowych oraz 

wyselekcjonowanych szczepach drożdży;

Bezpieczne

 Posiadają certyfikaty jakości;

Wegetariańskie

 100 % składników jest pochodzenia roślinnego.

Atuty produktów Skotan S.A.



Wskaźniki finansowe

2019

Przychody netto ze sprzedaży: 4 443 tys. PLN

Zysk (strata) z działalności operacyjnej: -3 230 tys. PLN

EBITDA: -2 469 tys. PLN

2020

Przychody netto ze sprzedaży: 10 444 tys. PLN   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej: 867 tys. PLN

EBITDA: 1643 tys. 

PLN



 Coroczny organiczny wzrost wartości firmy napędzany rosnącą sprzedażą;

 Umocnienie pozycji rynkowej i rozwój marek własnych z sektora Pharma;

 Zmiana struktury kapitału, osiągnięcie stabilności finansowej i trwałej rentowności 

operacyjnej;

 Relokacja zasobów i inwestycje w rozwój infrastruktury produkcyjnej;

 Pozyskanie kapitału wspierającego ekspansję na rynki zagraniczne dla nowych 

i istniejących linii produktów;

 Rozszerzenie oferty Skotan Pharma o funkcjonalne preparaty, wykorzystujące 

spożywczą biomasę YLs Novel Food;

 Badania i rozwój w dziedzinie Biopharmy.

Cele



Strona firmowa

www.skotansa.pl

Strony produktowe

www.estrovita.pl

www.yarrowiaequinox.pl

www.yarrowiacanifelox.pl

www.farminox.pl

www.yarrtica.pl


