Göteborg den 4 maj 2020, 08:30
The Single Malt Fund AB (publ) org.nr. 559118–4949
PRESSMEDDELANDE
Särskild upplysning i revisionsberättelsen
The Single Malt Fund AB (publ.) avgav 200430 årsredovisning för 2019 och kompletterar härmed tidigare
pressmeddelande som publicerades 17:30 CEST, 30 april 2020 med information gällande revisorns
särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet
om fortsatt drift.
Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.thesinglemaltfund.com.
Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift:
”Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och not 17
i årsredovisningen och koncernredovisningen av vilka framgår att koncernens eget kapital är negativt per den 31
december 2019 och att bolagets förmåga att fortsätta verksamheten är beroende på externa faktorer och
omständigheter såsom erhållen finansiering från pågående nyemission av kapitalandelslån. Dessa förhållanden
tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i not 17, på att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.”
Bolagets kommentar:
Bolaget har sedan starten förvärvat limiterad whisky och ett whiskyfat samt erlagt förskott på ytterligare ett
whiskyfat. Dessa förvärv innebär att bolaget kan komma att avyttra hela eller delar av varulagret med förväntad
marginal, som planerat. Vid ett sådant avyttrande tillförs Bolaget kapital för fortsatt drift.
Under första halvåret 2020 pågår även en planenlig emission av kapitalandelsbevis som kommer att stärka
bolagets likviditet. Under rådande omständigheter finns risk att kapitaltillskottet inte uppnår målsättningen. Under
andra halvåret planeras därför för ytterligare emissioner, om nödvändigt. Emissionslikviden skall användas till att
förvärva whisky med goda marginaler. Mot bakgrund av den kommande utvecklingen i bolaget samt marginalerna
på den whisky som redan är förvärvad gör styrelsen bedömningen att utsikterna är mycket goda att fortsätta med
verksamheten och uppnå de uppsatta målen.
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