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sporządzony na potrzeby wprowadzenia 
akcji serii A, B, C oraz D o obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym jako alternatywny system obrotu 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 
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Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami 
prawa. 
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One Solution Spółka Akcyjna  
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Telefon:  +48 (24) 364 81 55 
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Strona www:  www.onesolutionsa.pl 
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REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  + 48 (61) 851 86 77 

Fax:  + 48 (61) 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@incsa.pl 

Strona www:  www.incsa.pl 
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Dane o  instrumentach  f inansowych  wprowadzanych  do  obrotu  w a lternatywnym  
systemie obrotu :  
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest: 
 

• 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

• 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

• 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 

• 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 
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I. Czynniki ryzyka 
 
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, 
powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie 
Informacyjnym. 
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego 
wyniki finansowe.  
Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki 
ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Grupę Kapitałową 
Spółki, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 
 
Ryzyko wizerunku  branży  
Działalność Grupy Emitenta w znacznej mierze zależy od dobrego wizerunku, jako przedsiębiorstwa 
wspierającego funkcjonowanie przedsiębiorstw. Postrzeganie działalności Grupy Emitenta zależy od ogólnego 
wizerunku całego sektora, na który wpływ ma szereg czynników będących poza kontrolą Grupy Emitenta. 
Należy tutaj wspomnieć o działaniach spółki GetBack S.A., której działania walnie przyczyniły się do 
nadszarpnięcia wizerunku rynku wierzytelności. Występowanie takich sytuacji może negatywnie odbić się na 
działalności Grupy Emitenta, albo na postrzeganiu Emitenta jako podmiotu notowanego w alternatywnym 
systemie obrotu. Ponadto nie można wykluczyć, iż na skutek  publikacji fałszywych i negatywnych informacji na 
temat Grupy One Solution S.A. lub całego sektora, zmniejszeniu ulegnie poziom zaufania jakim kontrahenci 
darzą Grupę Emitenta, a w konsekwencji poziom przychodów Grupy. 
 
Ryzyko związane  z  pogorszen iem sytuac j i  na r ynku wier zyte lności  
Zgodnie z opiniami ekspertów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych („KPF”) polski rynek wierzytelności 
osiągnął już wysoki stopień dojrzałości, co objawiło się znacznym zwiększeniem dynamiki podaży wierzytelności 
w ostatnich latach. Co jednak istotne, spadek odnotowują stopy zwrotu z nabywanych przez przedsiębiorstwa 
z branży wtórnych portfeli wierzytelności. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą szukać nowych źródeł 
zwiększania zysków operacyjnych. Tendencja ta przejawia się poszukiwaniem rozwiązań innowacyjnych 
zmierzających do udoskonalania procesów wewnętrznych i poprawy efektywności kosztowej. Zgodnie z 
raportem KPF na koniec II kwartału 2019 roku firmy windykacyjne obsługiwały 100,2 mld długów. Istnieje 
ryzyko, iż w ramach dalszego rozwoju polskiego rynku wierzytelności będzie on stopniowo osiągał stan 
nasycenia, co spowoduje znaczne spowolnienie w zakresie podaży wierzytelności. Nie można wykluczyć, iż 
powyższe zmiany doprowadzą do pogorszenia sytuacji operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta. 
 
Ryzyko związane  z  pogorszen iem sytuac j i  d łużn ików  
Nie można wykluczyć, iż w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji rynkowej, regulacja zobowiązań przez 
dłużników Grupy Emitenta stanie się niemożliwa. Powyższa sytuacja może doprowadzić do spadku 
efektywności One Solution S.A. w odzyskiwaniu nabytych należności. Co za tym idzie, pogorszeniu może ulec 
sytuacja przychodowa Grupy Kapitałowej Spółki, co przy takim samym poziomie kosztów może doprowadzić 
do znacznego naruszenia stabilności działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, a co za tym idzie jego 
sytuacji płynnościowej. 
 
Ryzyko związane  ze  zm ianam i w prawie dot .  dochodzenia wier zyte lności  
Wraz z początkiem 2019 roku zmianom uległy wielkości pobieranych kosztów komorniczych, które od 
1.01.2019 r. zostały zmniejszone o 5 p.p. do wielkości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. 
Minimalna opłata wynosi przy tym 300 PLN, a w niektórych przypadkach 150 PLN (gdy do wyegzekwowania 
należności doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę 
lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego). W opinii ekspertów Krajowej Rady Komorniczej powyższe zmiany 
doprowadzą do pogorszenia w zakresie funkcjonowania systemu egzekucji komorniczej. Co więcej, możliwa 
jest znaczna redukcja zatrudnienia, a co za tym idzie podmiotów operujących na rynku.  
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Nie można wykluczyć, iż na skutek wprowadzenia przedstawionych powyżej zmian Grupa Emitenta będzie miała 
w przyszłości znaczne trudności w realizacji procesu windykacji komorniczej określonych wierzytelności. Mimo 
potencjalnego spadku kosztów z tytułu realizacji procesu komorniczego, obniżeniu może ulec jakość 
świadczonych usług. Co więcej, cały proces windykacji może ulec znacznemu wydłużeniu, co przejściowo może 
negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy Emitenta. 
 
Ryzyko związane  ze  zm ianą wysokośc i  odsetek ustawowych  
Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są odsetki od niezapłaconych wierzytelności. Odsetki są przy tym 
najczęściej obliczane na podstawie stawki odsetek ustawowych. Znaczący spadek poziomu odsetek 
ustawowych może negatywnie wpłynąć na przychody One Solution S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego Emitentowi nie są znane żadne prace ani projekty dotyczące zmiany wysokości 
odsetek ustawowych. 
 
Ryzyko związane  z  otoczen iem m akroekonom icznym   
Branża usług finansowych jest w wysokim stopniu zależna od zmian makroekonomicznych w kraju. Obszarem 
działalności Grupy Kapitałowej Emitenta jest świadczenie usług związanych z obrotem wierzytelnościami, co 
powoduje uzależnienie przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta od sytuacji materialnej dłużników. 
Pogorszenie się warunków makroekonomicznych w sferze m.in. poziomu płac, wzrostu cen w gospodarce, czy 
też wielkości dochodów gospodarstw domowych prowadzić może z jednej strony do obniżenia zdolności do 
regulowania zobowiązań przez dłużników. Z drugiej jednak strony może prowadzić do wzrostu 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz zwiększenie zapotrzebowania na usługi obrotu wierzytelnościami 
oraz windykację należności, w związku z faktem, iż pogorszenie sytuacji makroekonomicznej bezpośrednio 
wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw i ich zdolności do regulowania zobowiązań. Zarząd na bieżąco 
monitoruje zmiany warunków makroekonomicznych i z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowuje do nich 
strategię. 
 
Ryzyko n iewydolnośc i  organów sądowych or az procesu egzekuc j i  komorniczej  
Proces windykacyjny prowadzony przez Emitenta może doprowadzić do konieczności uruchomienia procedur 
sądowych oraz w konsekwencji rozpoczęcia procesu egzekucji komorniczej. Nie można wykluczyć, iż na skutek 
komplikacji w procesie rozpoznania sprawy przez organy sądowe nastąpi znaczne opóźnienie w procesie 
realizacji windykacji. Co więcej, nieskuteczny może okazać się proces egzekucji komorniczej (np. na skutek 
braku zainteresowania ze strony nabywców w procesie licytacji komorniczej). Na dzień sporządzenia 
niniejszego Dokumentu Informacyjnego struktura procesu egzekucyjnego z rachunku bankowego obejmowała 
dwa etapy: 1) przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika; 2) 
zawiadomienie dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego poprzez doręczenie mu odpisu 
tytułu wykonawczego. Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika 
niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu (w przypadku egzekucji 
alimentów oraz rent do zajęcia dochodzi bez zachowania terminu 7 dni oczekiwania). Zatem w większości 
przypadków dłużnik ma 7 dni na wniesienie powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego, co może opóźnić 
sam proces windykacji komorniczej. Powyższe sytuacje mogą doprowadzić do znacznego naruszenia stabilności 
działalności operacyjnej Emitenta, a co za tym idzie jego sytuacji płynnościowej. 
 
Ryzyko związane  ze  zm ianą innych pr zep isów prawa i  jego  interpretac j i  
Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność,  
istotnym ryzykiem dla rozwoju działalności Spółki mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji. Z punktu 
widzenia Grupy Kapitałowej One Solution S.A., największy wpływ na działalność mogą mieć zmiany regulacji 
dotyczących prawa egzekucyjnego (KPC), podatkowego, prawa handlowego, prywatnego prawa 
gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa papierów wartościowych. Działalność w 
branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitent jest uzależniona m.in. od możliwości nabywania pakietów 
wierzytelności, zbywanych przez pierwotnych lub wtórnych wierzycieli. Ustawodawca od dłuższego okresu 
czasu rozważa wprowadzenie koncesjonowania obrotu wierzytelnościami. Wprowadzenie koncesji z pewnością 
spowoduje nałożenie ustawowych ram, co wpłynie na zakończenie działalności przez wiele, w szczególności 
małych i nieprofesjonalnych, podmiotów. Należy jednak pokreślić, że Grupa Kapitałowa Emitenta nie obawia 
się wprowadzenia koncesji na prowadzenie działalności i jest na to przygotowana. Wprowadzenie koncesji na 
obrót wierzytelnościami stanowić może dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść w postaci zmniejszenia się 
poziomu konkurencji na rynku. 
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Ryzyko konkurenc j i   
Grupa działa na rynku charakteryzującym się dynamicznym wzrostem na przestrzeni ostatnich lat, na którym 
funkcjonuje kilka podmiotów o silnej pozycji. Cechą charakterystyczną rynku wierzytelności jest przewaga 
finansowa dużych podmiotów, które posiadają akcjonariuszy z silnym zapleczem finansowym. Zwiększenie 
kapitału posiadanego przez konkurentów, także poprzez zwiększenie ich aktywności w zakresie pozyskiwania 
kapitału na rynku publicznym, zwłaszcza w kontekście ich zdolności do nabywania nowych portfeli 
wierzytelności, może przełożyć się na wzrost cen portfeli wierzytelności oferowanych do nabycia na rynku. 
Podobny skutek może mieć również wejście na polski rynek zagranicznych podmiotów specjalizujących się w 
nabywaniu portfeli wierzytelności, dysponujących dużym doświadczeniem i niskooprocentowanym źródłem 
finansowania, jak również pojawienie się na polskim rynku nowych konkurentów, budujących swoją własną 
historię spłacalności pakietów, co może spowodować konieczność oferowania przez Grupę wyższych cen w 
przetargach na nabycie nowych portfeli wierzytelności. 
 
Ryzyko związane  z  epidemią SARS-CoV-2  
Podobnie jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym, Spółka narażona jest na wystąpienie 
zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak np. oddziaływanie koronawirusa (SARS-CoV-2). Epidemia koronawirusa 
wywiera negatywny wpływ na światową gospodarkę, w tym Polski. Wynika to m.in. ze zmniejszenia aktywności 
gospodarczej oraz z zaburzenia funkcjonowania globalnych łańcuchów wartości. Epidemia może spowodować 
niższą konsumpcję krajową oraz słabszą aktywność gospodarczą i popyt ze strony innych państw w Europie i na 
świecie. W krótkim okresie Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko opóźnienia w postępowaniach organów 
sądowych i komorniczych. Oprócz tego, przepisy tzw. tarcz antykryzysowych ograniczyły w pewnym stopniu 
możliwość skutecznej windykacji należności od niektórych dłużników, np. poprzez zakaz wyznaczania licytacji 
niektórych nieruchomości.  
Dodatkowe konsekwencje epidemii koronawirusa mogą powodować problemy ze spłatą w terminie należności 
przez dłużników. Przedłużająca się epidemia będzie skutkować wyhamowaniem wzrostu PKB Polski, wzrostem 
bezrobocia i pogorszeniem dochodów rozporządzalnych ludności. Zaistnienie powyższej sytuacji może 
prowadzić do pogorszenia spłacalności zobowiązań, a tym samym może prowadzić do pogorszenia spłacalności 
pakietów wierzytelności posiadanych przez Grupę, w konsekwencji negatywnie wypływając na działalność, 
sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy. W ocenie Spółki negatywny wpływ materializacji 
opisywanego czynnika ryzyka będzie uwidoczniony w zmniejszeniu skuteczności działań windykacyjnych i co za 
tym idzie, pogorszeniu wyniku Spółki. Spółka nie widzi jednakże ryzyka związanego z własną płynnością, nawet 
w przypadku dłuższego utrzymywania się stanu epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych. 
 
 

2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 
 
Ryzyko związane  ze  współpracą z  Fast  F inance S .A.  
Emitent współpracuje ze spółką Fast Finance S.A. w restrukturyzacji w zakresie obsługi wierzytelności 
konsumenckich B2C, dochodzonych na drodze polubownej, przy czym tylko w zakresie wierzytelności nabytych 
od Fast Finance S.A. w restrukturyzacji. W roku 2020 odzyski z windykacji miękkiej realizowane za 
pośrednictwem Fast Finance S.A. stanowiły 32,2% (792 tys. PLN), a w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 
r. 33,8% (427 tys. PLN) łącznych odzysków Grupy One Solution S.A. Spółka przewiduje, że wskaźnik ten będzie 
malał w czasie. W ramach współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Emitenta a Fast Finance S.A., Spółka poniosła 
w 2020 r. koszty w wysokości 185 tys. zł, podczas gdy w 2019 r. były to koszty w wysokości w 377 tys. zł. 
Spółka zależna od Emitenta – Pro Invest Finanse S.A. zawarła z Fast Finanse S.A. następujące umowy: 

a) Umowa cesji wierzytelności z dnia 28 sierpnia 2015 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2018 roku, 
aneksem numer 2 z dnia 29 sierpnia 2018 roku oraz aneksem z dnia 31 stycznia 2020 r. do aneksu nr 
1 z dnia 10 lipca 2018 roku, a także Umowa Windykacji na zlecenie z dnia 28 sierpnia 2015 roku, 

b) Umowa cesji wierzytelności z dnia 26 listopada 2015 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2018 
roku, aneksem numer 2 z dnia 16 listopada 2018 roku oraz aneksem z dnia 31 stycznia 2020 r. do 
aneksu nr 1 z dnia 10 lipca 2018 roku, a także Umowa Windykacji na zlecenie z dnia 26 listopada 2015  
roku, 

c) Umowa cesji wierzytelności z dnia 5 września 2018 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 września 2018 
roku, aneksem nr 2 z dnia 31 stycznia 2020 roku, a także Umowa Windykacji na zlecenie z dnia 5 
września 2018  roku. 



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 10  
 
 

Fast Finance wykonuje na zlecenie Emitenta część działań w zakresie tzw. windykacji miękkiej, tzn. opierającej 
się przede wszystkim na kontakcie telefonicznym z dłużnikiem (call center). Z uwagi na posiadanie 
wykwalifikowanej kadry oraz doświadczenia w tym zakresie przez Fast Finance, korzystanie z outsourcingu jest 
dla Emitenta korzystne.  
Na koniec marca 2019 roku spółka windykacyjna Fast Finance złożyła w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu plan 
restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności będących przedmiotem przyspieszonego postępowania 
układowego. Zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, Fast Finance S.A. zamierza zlikwidować zbędny majątek 
trwały, zredukować koszty osobowe oraz wdrożyć nowy model biznesowy wpisujący się w aktualne potrzeby 
rynkowe. Spółka planuje kontynuować działalność po zakończeniu restrukturyzacji, jednakże istnieje ryzyko jej 
niepowodzenia. Nie można wykluczyć sytuacji, że spółce Fast Finance S.A nie uda się zakończyć pozytywnie 
procesu restrukturyzacji, co może ostatecznie zakończyć się upadłością spółki. W takiej sytuacji Grupa Emitenta 
straci partnera i zmuszona będzie do nawiązania współpracy z innym podmiotem lub też powiększenia 
własnego call center. Poszukiwania zastępczego partnera mogą skutkować przestojem w działalności 
operacyjnej, a ewentualna nowa współpraca może zostać zawiązana na warunkach gorszych od poprzednich. 
Taka sytuacja może negatywnie odbić się na perspektywach rozwoju oraz sytuacji finansowej Grupy Emitenta, 
przy czym w ocenie Emitenta ewentualne negatywne skutki będą krótkoterminowe i związane będą z 
poniesieniem dodatkowych nakładów na stworzenie własnego call center. W celu przeciwdziałania temu ryzyku 
One Solution S.A. jest przygotowana do rozwinięcia własnego call center B2C, posiada w szczególności warunki 
lokalowe oraz własnych pracowników, którzy zdobyli doświadczenie i mogą przeszkolić nową kadrę. 
Dodatkowo, w przypadku pogorszenia się sytuacji Fast Finance S.A. w restrukturyzacji, Spółka zamierza zacząć 
współpracę z pracownikami i współpracownikami wspomnianej spółki.  
 
Ryzyko związane  z  wyceną udz iałów Pro  Invest  sp.  z  o .o.  
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Dokumencie Informacyjnym akcje Emitenta serii B 
zostały pokryte w całości za wkłady niepieniężne w postaci 26.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy 
w spółce Pro Invest sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (obecnie: Pro Invest Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Płocku), 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000537464. W celu ustalenia wartości rynkowej 
udziałów w spółce Pro Invest sp. z o.o. przeprowadzono jej wycenę metodą zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych na dzień 30.11.2015 r. na kwotę 10.660.000 zł. Raport został sporządzony przez Prokost Consulting 
Sp. z o.o. i opracowany przez Biegłego Rewidenta Tomasza Włodarczyka nr ewidencyjny 12 806. Raport z 
wyceny znajduje się w rozdziale VI pkt. 4. Dokumentu Informacyjnego. Wniesienie wkładów na pokrycie akcji 
serii B nastąpiło w dniach 8.12.2015 – 31.12.2015 r. 
W wycenie przyjęto założenie, że spółka będzie uzyskiwała średniomiesięczne spłaty z portfeli wierzytelności w 
wysokości ok. 150 tys. zł (100 tys. zł z pierwszego i 50 tys. zł z drugiego portfela), co po pomniejszeniu o opłaty 
i koszty powinno przekładać się na 788 tys. zł przychodów z podstawowej działalności operacyjnej rocznie oraz 
średnioroczny zysk netto w wysokości 470 tys. zł. Istnieje ryzyko, że założenia przyjęte w wycenie nie zostaną 
spełnione, co może oznaczać inne od zakładanych wartości przychodów, zysku netto, a także wygenerowanych 
przepływów pieniężnych, które w rezultacie mogą przekładać się na odchylenia od oszacowanej na 30.11.2015 
r. wartości rynkowej spółki. Najbardziej niekorzystną z punktu widzenia Zarządu i Akcjonariuszy Emitenta 
byłaby sytuacja istotnego negatywnego odchylenia wyników od założonych w wycenie wartości, która 
oznaczałaby zapłatę zbyt wysokiej ceny za nabyte udziały. Spółka nie może zagwarantować osiągnięcia wyników 
przyjętych w wycenie, jednak dotychczasowe rezultaty prowadzonej działalności miały zbliżoną wartość lub 
przekraczały te zamieszczone w założeniach wyceny, mianowicie w latach 2016-2020 przychody z podstawowej 
działalności operacyjnej wynosiły odpowiednio: 2.014 tys. zł, 2.204 tys. zł, 2.313 tys. zł, 2.862 tys. zł, 2.122 tys. 
zł, natomiast wynik finansowy netto był równy kolejno: 395 tys. zł, 612 tys. zł, 483 tys. zł, 810 tys. zł, 1.006 tys. 
zł. Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowe wyniki działalności miałby zbliżoną wartość lub przekraczały 
założenia przyjęte przy sporządzaniu wyceny, można twierdzić, że zaprezentowana w niej wartość spółki była 
racjonalna. 
 
Ryzyko związane  ze  strukturą br anżową pozysk iwanych wierzyte lnośc i  
Około 90% wszystkich pozyskiwanych przez grupę One Solution S.A. wierzytelności pochodzi z sektora 
bankowego (długów osób fizycznych). Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczo-
majątkowej społeczeństwa pogorszeniu ulegnie sytuacja kredytowa wszystkich obywateli, co przełoży się na 
mniej efektywny sposób regulacji zobowiązań przez te osoby (opóźnienia w płatnościach oraz brak środków do 
regulowania określonych zobowiązań). Z jednej strony jest to szansa rozwoju działalności Spółki, związana z 
większą podażą wierzytelności na rynku. Z drugiej jest to zwiększone ryzyko kredytowe określonych dłużników, 
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co bezpośrednio przekłada się na większe ryzyko operacyjne Grupy Emitenta. Trzeba również zauważyć, iż 
wydłużenie okresu regulacji wierzytelności już zakupionych (np. w wyniku dekoniunktury) może negatywnie 
odbić się na sytuacji płynnościowej Grupy One Solution S.A.  
 
Ryzyko związane  z  korzystan iem  z  subwencj i  f inansowych  
Emitent oraz jego spółka zależna, Pro Invest Finanse sp. z o.o., są stronami umów z Polskim Funduszem Rozwoju 
S.A. (PFR). W ramach powyższych umów Emitentowi oraz ww. spółce zależnej przyznano i wypłacono 
subwencje finansowe w ramach Programu Rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla 
Małych i Średnich Firm w wysokości odpowiednio 252.000 zł oraz 120.000 zł. Subwencje finansowe są 
nieoprocentowane i, w przypadku spełnienia warunków przewidzianych umową, jedynie częściowo zwrotne, a 
ich finalna spłata powinna nastąpić w czerwcu 2023 r. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
Emitent otrzymał decyzję PFR o zwolnieniu z obowiązku zwrotu ww. subwencji finansowej dla Emitenta w 
wysokości 57%, a dla spółki zależnej w wysokości 75%. W związku z czym wartość zwolnienia dla Emitenta 
wynosi 143.159,94 zł, a wartość subwencji finansowej do spłaty wynosi 108.840,06 zł, natomiast wartość 
zwolnienia dla spółki zależnej Emitenta wynosi 90.000 zł, a wartość subwencji finansowej do spłaty wynosi 
30.000 zł. Emitent rozpoczął już regulowanie zobowiązań wynikających z subwencji i dokonuje terminowej 
spłaty rat. Istnieje ryzyko, że w przypadku poddania Spółki kontroli, która wpłynęłaby na zmianę decyzji PFR, 
Emitent będzie zobowiązany do zwrotu większej niż początkowo zakładana części subwencji finansowej, a także 
że może nie być w stanie uregulować rat subwencji w terminie. W takim przypadku istnieje ryzyko naliczenia 
odsetek ustawowych, a nawet (w przypadku opóźnienia w spłacie co najmniej dwóch rat), ryzyko 
natychmiastowego wypowiedzenia umowy (umów) przez PFR i konieczności zwrotu pozostałej do spłaty części 
subwencji finansowej. Według wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie 
występują żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji PFR w zakresie udzielenia oraz 
umorzenia subwencji. 
 
Ryzyko n iewłaśc iwej  wyceny wierzyte lności  
Podstawowa działalność Grupy obejmuje m.in. nabywanie portfeli wierzytelności na rachunek własny. Poziom 
osiąganych przez Grupę przychodów z tytułu nabywanych portfeli wierzytelności uzależniony jest od dokonania 
prawidłowej oceny jakości i ekonomiki kupowanych portfeli wierzytelności nieregularnych pod kątem 
prawdopodobieństwa skutecznego dochodzenia wierzytelności od osób zadłużonych według określonych 
kosztów. Wyceniając pakiety Grupa uwzględnia możliwość uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu z 
zainwestowanego kapitału przy określonych założeniach dotyczących odzysków i związanych z tym kosztów do 
poniesienia, bazując na danych historycznych dotyczących podobnych portfeli już obsługiwanych przez Grupę. 
Błędne oszacowanie jakości portfela może spowodować, że osiągane przez Grupę wyniki finansowe będą 
odbiegały od oczekiwanego pierwotnie poziomu. Ocena atrakcyjności portfeli wierzytelności oferowanych do 
nabycia na rynku uzależniona jest od szeregu istotnych czynników, w związku z czym niewłaściwe oszacowanie 
wpływu każdego z czynników na ryzyko kredytowe danego portfela może przełożyć się na nieprawidłową jego 
wycenę. Ewentualne błędy popełnione podczas wyceny, niższa od zakładanej efektywność operacyjna, 
niedoskonałość modeli analitycznych oraz narzędzi do analizy danych wykorzystywanych przez Grupę na 
potrzeby wyceny portfeli wierzytelności, a także zmiany w sytuacji gospodarczej mogą spowodować, że 
rzeczywiste wpływy i wydatki mogą różnić się od pierwotnie oczekiwanych. Jeżeli nabyte portfele 
wierzytelności nie będą generowały spodziewanych przepływów pieniężnych w zakładanym przez Grupę 
horyzoncie czasowym, konieczne może być przeszacowanie wartości posiadanych portfeli wierzytelności 
i osiągnięcie niższej niż zakładana rentowności inwestycji. Grupa nie może wykluczyć, że wzrost konkurencji na 
rynku, na którym działa, spowoduje znaczący wzrost cen portfeli wierzytelności. Nabywanie nowych portfeli  
wierzytelności po znacząco wyższych cenach może z kolei przełożyć się na istotne obniżenie osiąganych na nich 
marż. Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, 
wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy. 
Jednocześnie Spółka wskazuje, że wszystkie wpływy z tytułu odzysków z wierzytelności księgowane są w 
momencie wpływu środków na konto Spółki i jest to zgodne z jej polityką rachunkowości. Jak wskazano w 
dalszej części Dokumentu, mniejszą część przychodów stanowią przychody z windykacji na zlecenie. Za te usługi 
Spółka wystawia faktury VAT i przychód powstaje w momencie wystawienia FV (wykonania usługi), a zapłata 
zgodnie z warunkami płatności.  
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Ryzyko związane  z  procesem biznesowym  
Działalność Grupy Emitenta to pewien określony proces biznesowy obejmujący: etap pozyskania klienta, analizy 
i zakupu wierzytelności, monitoringu oraz ewentualnie windykacji. Każdy z przedstawionych etapów ma 
zasadnicze znaczenie, dla efektywnego funkcjonowania całej Grupy. Istnieje ryzyko, iż w przypadku 
przejściowych problemów operacyjnych w jednym z powyższych segmentów, cały proces biznesowy będzie 
nieefektywny. Szczególnie istotne jest powiązanie etapu decyzyjno-analitycznego z etapem monitoringu i 
windykacji należności, od którego powodzenia zależy wydajność przychodowa Spółki. Nie można wykluczyć, iż 
w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń np. wynikających z czynnika ludzkiego, efektywność działalności Grupy 
Emitenta spadnie, co może mieć negatywny wpływ na poziom jego zdolności do obsługi zadłużenia.  
 
Ryzyko utr aty wartośc i  nabytych port fe l i  wierzyte lnośc i  
W ramach swojej działalności Grupa dokonuje nabycia na rachunek własny portfeli wierzytelności. Zasadniczo 
całe nabywane zadłużenie składa się z sald rachunków, co do których pierwotny wierzyciel podejmował już 
próby dochodzenia wierzytelności, a które następnie zostały uznane za nieegzekwowalne i odpisane. 
Wierzytelność jest nabywana z dyskontem, za cenę stanowiącą część wartości nominalnej. Dokonując nabycia 
danego portfela wierzytelności Grupa szacuje, że łączna kwota wierzytelności możliwa do odzyskania 
przekroczy cenę nabycia danego portfela wierzytelności. W portfelu Grupy znajdują się głównie wierzytelności 
detaliczne, co sprawia, że są one mocno zdywersyfikowane i znaczenie pojedynczej wierzytelności dla całego 
portfela nie jest istotne. Większość wierzytelności objęta jest postępowaniem komorniczym i ma dla Emitenta 
wartość aż do momentu przedawnienia, które następuje po 6 latach. Spółka szacuje udział wierzytelności, z 
których nie uda się zrealizować odzysków stanowi nie więcej niż 5% portfela. Emitent dokonuje weryfikacji 
wierzytelności pod kątem przedawnienia na zamknięcie roku obrotowego. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, 
że faktycznie odzyskane kwoty będą niższe od kwot oczekiwanych przez Grupę, w szczególności w ramach 
danego portfela wierzytelności Grupa może odzyskać kwotę niższą od zapłaconej ceny nabycia danego portfela 
wierzytelności. Każde zdarzenie, które powoduje utratę wartości nabytych wierzytelności, w szczególności 
niezdolność osób zadłużonych do spłaty zadłużenia, może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność 
Grupy. Jeśli cena za nabyte portfele wierzytelności będzie zbyt wysoka, a tym samym wartość nabytego portfela 
wierzytelności i przepływy pieniężne Grupy z działalności w zakresie dochodzenia wierzytelności wyniosą mniej 
niż oczekiwano, może to mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy. 
 
Ryzyko związane  z  moż l iwośc ią  ogłoszen ia przez konsumenta upadłośc i   
Obecne przepisy umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne. W związku z tym 
istnieje ryzyko, iż dochodzone przez Grupę Emitenta zobowiązania osób fizycznych staną się niemożliwe do 
wyegzekwowania na skutek ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenta. Może to negatywnie wpłynąć na 
osiągane przez Grupę Emitenta wyniki finansowe. Grupa minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowę 
zróżnicowanego i rozdrobnionego portfela wierzytelności. 
 
Ryzyko związane  z  systemam i te le in form atycznym i  
Działalność Grupy Emitenta prowadzona jest w wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, które 
warunkują skuteczną realizację procesu weryfikacji zdolności kredytowej określonych dłużników. Dodatkowo, 
systemy te wspierają bieżący proces monitoringu płatności (monity telefoniczne oraz elektroniczne). Co więcej, 
komunikacja z klientami Grupy Emitenta opiera się na wymianie elektronicznych dokumentów poprzez sieć 
Internet. Jakiekolwiek zdarzenie, które spowoduje przejściowy brak dostępu pracowników One Solution S.A. 
do infrastruktury informatycznej może mieć negatywny wpływ na skuteczność prowadzonej działalności 
operacyjnej. Co więcej, od kilkunastu lat rynek systemów teleinformatycznych dynamicznie się rozwija. W 
związku z tym, Grupa Emitenta musi stale monitorować postęp technologiczny w branży, co w ostatnich latach 
zaowocowało unowocześnieniem systemu obiegu dokumentów (ang. workflow system). Nie można jednak 
wykluczyć, iż w przypadku gwałtowanych zmian w segmencie technologicznym konieczne będą kolejne 
inwestycje w tego typu infrastrukturę w celu utrzymania określonego poziomu konkurencyjności Grupy 
Emitenta.  
 
Ryzyko związane  z  bezp ieczeństwem internetowym  oraz ochroną danych osobowych   
W swojej działalności Grupa wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Na swoich komputerach 
Spółka One Solution S.A. przechowuje przy tym dane osobowe dotyczące sfery tak wrażliwej jak sytuacja 
majątkowa osób fizycznych i prawnych. Wiąże się to z ryzykiem włamania do systemu Grupy, blokady sieci lub 
kradzieży danych finansowych lub osobowych podlegających rygorowi przepisów o ochronie danych 
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osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych o klientach lub paraliżu systemu wiąże się z 
zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Grupę Emitenta. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych 
niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub 
roszczeniami osób poszkodowanych. Emitent posiada wdrożone pełne zabezpieczenia danych osobowych 
zgodnie z wymogami RODO (rozwiązania organizacyjne i techniczne, wyodrębnienie i zabezpieczenie 
pomieszczeń, sejfy itp.) i dokłada wszelkich starań, aby stosować zabezpieczenia i wszelkie dostępne systemy 
ochrony przed włamaniami do jego systemu. 
 
Ryzyko związane  z  jednoosobowym Zar ządem  
Emitent jest zarządzany przez Zarząd jednoosobowy. Jednocześnie Spółka przyjęła strategię rozwoju, która 
zakłada wzrost skali prowadzonej działalności. Istnieje ryzyko, że w warunkach dynamicznego wzrostu 
jednoosobowy Zarząd będzie miał problemy ze sprawnym zarządzaniem Spółką, co może mieć negatywny 
wpływ na działalność i wyniki finansowe. Dodatkowo nie można wykluczyć ryzyka nagłego przestoju w 
działalności Spółki w wyniku rezygnacji, wypadku lub innego zdarzenia uniemożliwiającego sprawowanie 
funkcji przez jedynego Członka Zarządu.  
 
Ryzyko utr aty k luczowych pracowników  
Działalność operacyjna i rozwój Grupy Emitenta uzależnione są od wiedzy i doświadczenia kluczowych 
pracowników. Do najważniejszych z nich należy Członek Zarządu Emitenta, który odgrywa kluczową rolę w 
procesie decyzyjnym dotyczącym zakupu określonych pakietów wierzytelności.  
Istnieje ryzyko, iż w przypadku utraty kluczowych pracowników Emitent nie będzie mógł efektywnie prowadzić 
swojej działalności operacyjnej przez pewien okres czasu. Co więcej, zwiększeniu mogą ulec koszty 
wynagrodzeń, w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Sytuacji tej sprzyja konkurencja 
na rynku pracy, która sprawia, iż odpowiednio wykwalifikowani pracownicy wymagają odpowiednio wysokiego 
wynagrodzenia. Ponadto, istotnym aspektem mogą być też zwiększone koszty prowadzenia procesu 
rekrutacyjnego. Powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ nie tylko na bieżącą działalność Emitenta, ale 
i na efektywną realizację jego strategii rozwoju. One Solution S.A. prowadzi działania w celu zabezpieczenia się 
przed tym ryzykiem poprzez oferowanie atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz szerokich możliwości 
rozwoju zawodowego. Pracownicy Spółki objęci są programem stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w 
ramach studiów doktoranckich, podyplomowych oraz kurów specjalistycznych. 
 
Ryzyko związane  ze  zmnie jszen iem sk łonnośc i  do sprzedaży  port fe l i  wierzyte lnośc i  
Istotnym parametrem rynkowym mającym wpływ na działalność Grupy jest skłonność wierzycieli do sprzedaży 
posiadanych przez nich portfeli wierzytelności. Kontrahentów Grupy charakteryzuje duża różnorodność 
przyjętych metod dochodzenia wierzytelności. Istnieje ryzyko, że ich skłonność do sprzedaży portfeli 
wierzytelności ulegnie zmianie, tj. zwiększy się wolumen i wartość wierzytelności dochodzonych przez 
wierzycieli w oparciu o zasoby własne. Zmniejszenie skłonności kontrahentów do sprzedaży wierzytelności 
może ograniczyć podaż dostępnych do nabycia portfeli wierzytelności, co z kolei może wpłynąć negatywnie na 
przychody realizowane przez Grupę. Jeśli Grupa nie będzie w stanie inwestować w odpowiednią liczbę 
atrakcyjnych portfeli wierzytelności i uzyskiwać z nich oczekiwanej stopy zwrotu, może ona nie być w stanie 
utrzymać na odpowiednim poziomie przepływów pieniężnych generowanych przez obsługiwane przez siebie 
portfele, co mogłoby niekorzystnie wpływać na zdolność Grupy do nabywania kolejnych portfeli wierzytelności 
dostępnych na rynku. Każda z takich zmian może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, 
sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy. 
 
Ryzyko wydłużen ia ter minu odzysku wier zyte lnośc i  
Emitent prowadzi swoją działalność w oparciu o miesięczny model transakcji. Oznacza to, iż Spółka pozyskuje 
środki na zakup kolejnych pakietów z wpłat dłużników dokonanych wcześniej. Istnieje ryzyko, iż w przypadku 
przejściowej gorszej sytuacji kredytowej poszczególnych dłużników, Emitent nie będzie mógł efektywnie 
prowadzić swojej działalności w kolejnym miesiącu. Kluczowym aspektem w tym przypadku jest efektywność 
procesu windykacji określonych należności. Warto jednak zauważyć, iż powyższy proces może trwać znacznie 
dłużej niż miesiąc (w przypadku, gdy konieczna będzie egzekucja komornicza). 
 
Ryzyko wzrostu kosztów dz ia ła lnośc i  
Nie można wykluczyć, iż w przypadku wzrostu kosztów wynagrodzeń, kosztów postępowań administracyjnych 
czy kosztów związanych z obsługą prawną niektórych transakcji Emitent nie będzie w stanie przeciwdziałać 
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spadkowi marży poprzez zwiększenie poziomu przychodów. Niejednokrotnie, działania prowadzące do 
zwiększenia poszczególnych kosztów Emitenta nie są w pełni od niego zależne. Tym samym, istotne jest bieżące 
monitorowanie możliwych zmian w regulacjach branżowych oraz przeciętnych stawek wynagrodzeń 
rynkowych.   
 
Ryzyko n iepowodzenia strategi i  rozwoju Em itenta  
Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących 
m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów. Powyższe 
wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. Grupa 
Emitenta minimalizuje to ryzyko poprzez dokonywanie analiz rynkowych, dobór fachowej kadry i przede 
wszystkim, wprowadzanie usług i produktów odpowiadających obserwowanym potrzebom klientów. 
 
Ryzyko koniecznośc i  ponos zenia znaczących  nakładów inwestycyjnych  
Celem oferowania klientom usług na możliwie najwyższym poziomie Grupa Emitenta dba, by stale rozszerzać 
zakres świadczonych usług oraz sposób ich świadczenia. Realizacja takiej strategii może oznaczać miedzy innymi 
konieczność poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych. Tego typu działania są charakterystyczne dla 
branży, dla której szybkie zmiany i duża konkurencja są naturalną sytuacją rynkową. Nie można wykluczyć, iż 
niektóre lub nawet wszystkie nakłady inwestycyjne ponoszone przez Emitenta nie znajdą odzwierciedlenia w 
wysokości osiąganych przez Grupę przychodów. Celem minimalizacji przedmiotowego ryzyka, przed podjęciem 
każdej decyzji inwestycyjnej Grupy dokonuje możliwie dokładnej analizy rynku i potrzeb klientów. 
 
Ryzyko związane  z  tr ansakc jam i na akc jach Emitenta   
Emitent wskazuje, że w okresie ostatnich lat nie była przeprowadzana żadna oferta publiczna ani prywatna 
akcji. W latach 2020-2021 dokonywane były natomiast transakcje sprzedaży akcji przez akcjonariuszy Emitenta, 
w cenie 0,60 zł za akcję. Emitent zwraca uwagę na fakt, że największa z tych transakcji, tj. sprzedaż 3.824.779 
sztuk akcji przez pana Jarosława Karpińskiego, byłego prezesa zarządu, na rzecz osoby fizycznej, dokonana w 
cenie 0,60 zł za akcję, została dokonana w drodze umowy cywilnoprawnej z odroczonym do końca 2022 r. 
terminem płatności, co może mieć negatywny wpływ na rynkowy charakter transakcji. Emitent podkreśla, że 
wedle jego wiedzy, transakcja została zawarta zgodnie z przepisami, w tym opłacone zostały stosowne podatki. 
 
Emitent wskazuje także, że powoduje to także ryzyko,  że w przypadku nieuiszczenia zapłaty przez nabywcę, 
może to spowodować działania windykacyjne przez zbywcę, co może mieć negatywny wpływ na strukturę 
akcjonariatu.  
 
 

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 
 
Ryzyko związane z  notowaniami  akcj i  Emitenta na NewConnect  -  kształtowanie  s ię  
przysz łego kur su akc j i  i  p łynnośc i  obrotu  
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i 
sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 
Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, 
że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 
 
Ryzyko związane z  wydaniem decyz j i  o  zawieszen iu lub o  wykluczen iu akc j i  Em itenta  z  
obrotu w Alternatywnym system ie obrotu  
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW, jako Organizator Alternatywnego Systemu 
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

▪ na wniosek emitenta,  

▪ jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

▪ jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do 
którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 
emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 
upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3) w akapicie powyżej. 
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Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych przepisami 
prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający 
z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

• na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w 
związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym;  

• na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości 
uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 
przekształcenia.  

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO z alternatywnego systemu obrotu wykluczane są instrumenty finansowe 
emitenta:  

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:  
a. w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji 

z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,  
b. w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 
o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;  

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 
instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu 
może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu podejmując 
decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z 
uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu 
lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.  

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może 
złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia 
oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu. 

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne 
rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim 
zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, 
oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania 
wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie 
sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania 
opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie 
terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni 
roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych 
terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu. 

 

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów 
finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich 
wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po 
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upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o 
wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.  

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się, w 
przypadku o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) lub pkt 1a) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, chyba 
że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków.  

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się w 
przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Zgodnie z §17b ust. 1, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność 
dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym 
do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać 
emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu, tj. do współdziałania Autoryzowanego Doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez 
emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz 
monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego 
doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w 
alternatywnym systemie. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego 
roku od dnia jej zawarcia.  

Zgodnie z §17b ust. 2, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed 
upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie ust. 1, o 
którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w 
terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna 
obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, 
iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej 
umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora 
Alternatywnego Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niezawarcia przez emitenta 
umowy z autoryzowanym doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 dni od dnia podjęcia przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 
20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, 
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres 
do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia 
umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty 
finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy §12 ust 3. i § 12a stosuje się 
odpowiednio.  

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może 
opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może 
wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 

 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako 
organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie 
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w 
tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy 
zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 
obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.  
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Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku gdy po jej 
wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, 
lub naruszenia interesów inwestorów.  
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego 
Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego 
systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów 
finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały 
spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia 
interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów 
finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości. 
 
Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie 
na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 
  
Ryzyko związane  z  moż l iwośc ią  nałożen ia przez  Or gan izator a Alternatywnego Syst emu 
Obrotu kar y upomnienia lub kary pieniężnej   
Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad 
lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a-15c 
lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 
naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta,  

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, 
podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin 
na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych 
dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje 
nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących 
w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone 
w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator 
Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną 
nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, 
postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 
Ryzyko związane z  możl iwośc ią nałożenia pr zez KNF i  inne or gany nadzorcze kar  
administr acyjnych za niewykonywanie lub n ieprawidłowe wykonywanie obowiązków 
wynikających z  pr zep isów prawa  
W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent 
jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.  
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent lub sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc 
od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu 
obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z zaistnieniem tych okoliczności. 
Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 
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ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej 
do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.  
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych 
w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami 
i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób 
pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób 
prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały 
uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

• w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 
zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

• w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 
rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez 
organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość 
tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz 

• w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej 
na dzień 2 lipca 2014 r.  

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego 
zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.  
Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia 
obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających 
z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, 
biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną 
do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.  
Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, 
o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 
wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 
zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje 
łącznie.  
Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są 
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 
wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty 
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje 
łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta 
w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 
przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty.  
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja 
może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać 
go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. 
Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i 
Ustawy o ofercie.  
Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 
Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub 
na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. 
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot 
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w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  
Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 
zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów 
prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.  
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 
ona 4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 
emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 
przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty.  
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 
zł.  
Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie 
wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, 
zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie 
działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez 
względu na zastosowanie innych sankcji.  
W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 
uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe 
Emitenta 
 
Ryzyko związane  z  dokonywaniem inwestycj i  w Akc je Emitenta  
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania 
w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery 
skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia 
zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. 

 
Ryzyko związane z  rozwiązan iem  lub wygaśn ięc iem  umowy z  Autor yzowanym Dor adcą,  
zawieszen iem prawa do wykonywania działalnośc i  Autor yzowanego Dor adcy 
lub skreś len iem Autoryzowa nego Doradcy z  l i s ty Autor yzowanych Dor adców  
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:  

a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat 
od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, 
z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4 
Regulaminu ASO,  

b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.  

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego 
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 
obrotu lub interes jego uczestników. 

 
Ryzyko związane z  rozwiązan iem lub wygaśnięciem umowy z  Anim atorem Rynku, lub  
zawieszen ia pr awa do wykonywania zadań Animatora  Rynku w a lternatywnym  system ie  
Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie 
zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności 
w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków 
animowania.  
Zgodnie z § 9 ust. 5 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 
finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3 
wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na 
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rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu.  
W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia 
warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy 
płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym 
systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z 
dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub 
wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora 
Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub 
ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  
Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem 
Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności 
instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomagania 
płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań 
Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie 
obrotu lub umową, o której mowa powyżej.  
Jak wskazuje § 9 ust. 9 z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, 
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego 
emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu 
jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 
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II. Oświadczenia osób  odpowiedzialnych za informacje zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym  

 
1. Emitent 

 
 

 

Nazwa (firma): 
One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finanse Spółka 
Akcyjna) 

Kraj: Polska 

Siedziba: Płock 

Adres: ul. Popłacińska 18, 09-402 Płock 

Numer KRS:  0000588729 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 363093701 

NIP:  521-371-39-33 

Telefon:  +48 (24) 364 81 55 

Poczta e-mail:  biuro@onesolutionsa.pl 

Strona www:  www.onesolutionsa.pl 

 
 
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 
 
W imieniu Emitenta działa: 
 

• Paweł Wójcicki – Prezes Zarządu. 

 
Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 
na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on 
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
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2. Autoryzowany Doradca 
 

 

 
 

Nazwa (firma): INC Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000028098 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  + 48 (61) 851 86 77 

Fax:  + 48 (61) 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@incsa.pl 

Strona www:  www.incsa.pl 

 
Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział 
w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego. 
 
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają: 

• Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu, 
 

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony 
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 
2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami 
przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne 
i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego 
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie 
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.  
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III. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanyc h do 
alternatywnego systemu obrotu  

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z 
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw 
z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest: 

• 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

• 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

• 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 

• 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 

 
Akcje serii A, B, C i D nie są uprzywilejowane. Akcje serii A, B, C i D nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń, 
ani świadczeń dodatkowych.  
 
Akcje serii A w liczbie 2.000.000 i o wartości nominalnej 0,10 zł powstały na mocy aktu zawiązania spółki z dnia 
16.11.2015 r. i zostały w całości opłacone gotówką. Akcje serii A zostały zarejestrowane w KRS w dniu 
27.11.2015 r. Repertorium A numer: 1602/2015. Akcje serii A zostały objęte przez dwie osoby (jedną osobę 
fizyczną – Jarosław Karpiński oraz jedną osobę prawną „Aureus” Sp. z o.o.) po cenie nabycia równiej 0,10 zł. 
 
Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 4 z dnia 8 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finanse Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. Podjęto decyzję o emisji 13.000.000 akcji imiennych serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 23.12.2015 r. Repertorium 
A numer: 1738/2015. Akcje serii B na mocy uchwały nr 17 z dnia 6 lutego 2016 r. Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia One Solution Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 334 § KSH 
z zw. Z § 7 ust 6 Statutu Spółki zmieniono 13.000.000 akcji imiennych zwykłych serii B na 13.000.000 akcji na 
okaziciela serii B. Repertorium A numer: 159/2016. Zmiany w zakresie zamiany akcji imiennych na akcje na 
okaziciela zostały zarejestrowane w KRS w dniu 12.02.2016 r. Akcje serii B zostały objęte przez 8 osób (5 osób 
fizycznych, 3 osoby prawne), po cenie nabycia równiej 0,82 zł. Akcje serii B zostały pokryte w całości za wkłady 
niepieniężne w postaci łącznie 26.000 udziałów, z których każda miała wartość nominalną 50 zł, w Spółce pod 
firmą PRO Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000537464. 
Łącznie wartość Spółki PRO Invest Sp. z o.o. została wyceniona na kwotę 10.660.000 zł. Raport z wyceny 
wartości rynkowej Pro Invest Sp. z o.o. został sporządzony na dzień 30 listopada 2015 r. przez Prokost 
Consulting Sp. z o.o. Raport został opracowany przez Biegłego Rewidenta Tomasza Włodarczyka nr ewidencyjny 
12 806. Raport z wyceny znajduje się w rozdziale VI pkt. 4. Dokumentu Informacyjnego.   
 
Akcje serii C powstały na mocy uchwały nr 18 z dnia 6 lutego 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One 
Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finanse Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. Podjęto decyzję o emisji 100.000 akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 09.04.2016 r. Repertorium 
A numer: 159/2016. Akcje serii C zostały objęte przez 5 osób (4 osoby fizyczne, 1 osoba prawna), po cenie 
nabycia równiej 1,20 zł. 
 
Zarząd One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finanse Spółka Akcyjna) działając na podstawie art. 430-
433 oraz 444, 446 i 447 KSH, a nadto § 7 ust. 7.9 – 7.19 Statutu Spółki w oparciu o uchwałę nr. 1/10/2017 z dnia 
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27.10.2017 r. Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, podjął uchwałę nr 2/11/2017 z dnia 07.11.2017 r. Zarządu One Solution 
Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii 
D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Podwyższenie 
kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję 500.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda. Repertorium A numer: 5851/2017. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 05.04.2018 
r.  Akcje serii D zostały objęte przez 11 osób fizycznych, po cenie nabycia równiej 1,00 zł. 

Uprzywi le jowanie osobiste akc jonar iuszy  
Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.  

Uprzywi le jowanie  akcj i  Emitenta   
Akcje Emitenta serii A, B, C i D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.  

Ograniczen ia umowne   
Pan Piotr Międlar zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie 3.824.779 sztuk akcji serii A, B oraz 
D do dnia 31.12.2021 r. Oprócz tego, nie występują umowne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji serii A, 
B, C i D. 

Ograniczen ia  wynikające ze S tatutu Emitenta  
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 

Ograniczen ia wynikające z  Ustawy o oferc ie  publ icznej  
Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej 
nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w 
ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i 
obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.  
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia 
tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej 
ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej 
opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas 
posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania 
powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni 
roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej 
zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 
W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie. 
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy 
o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem 
lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego 
zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem 
niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza 
KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie. 
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Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem 
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej 
obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami 
obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem 
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, 
zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. 
 
Obowiązk i  i  ograniczen ia wynikające z  Rozporządzenia Par lamentu Europejsk iego i  Rady  
(UE)  nr  596/2014 w sprawie nadużyć na rynku  
Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom 
określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są 
bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez 
poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność 
stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy 
o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony 
zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów 
Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów 
wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:  

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;  

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach 
obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na MTF;  

3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach 
obrotu („OTF”);  

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą 
od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na 
nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 
1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;  

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:  
1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 
większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych 
lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;  

2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami 
dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób 
precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich 
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów 
finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę 
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.  
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Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, 
które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można 
zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, 
aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub 
zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym 
w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 
okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te 
przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane 
z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. 
Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 
spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.  
Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów 
pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których 
racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich 
decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma 
miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, 
nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania 
lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy 
zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się 
za wykorzystywanie informacji poufnej.  
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 
poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 
finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; 
lub 

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania 
tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych 
z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania 
udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu 
lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w 
posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub 
powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma 
zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu 
decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.  
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:  

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury 
wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję 
o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna 
osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu 
informacji poufnych; oraz  

2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu 
na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, 
których dotyczą dane informacje. 

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:  

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – 
animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub 
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zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób 
uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego 
instrumentu finansowego; lub  

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 
uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 
obowiązków tej osoby. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 
lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które 
stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych 
oraz:  

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 
zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub  

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które 
powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 
informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała 
informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te 
informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w 
momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje 
poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. 
Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. 
Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów 
finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania 
informacji poufnych. 
Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych 
określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że 
powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem 
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach 
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej 
w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie 
rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne 
ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub 
nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 
Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:  

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  

a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
finansowy, lub co do ich ceny; lub  

b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca 
zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, 
zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami 
rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;  

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo 
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem 
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na 
instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić 
utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub 
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sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba 
rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były 
fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca 
informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

 
 
Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:  

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej 
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może 
skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub 
stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;  

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które 
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami 
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;  

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których 
mowa powyżej poprzez: 

a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 
prawdopodobieństwo ich spowodowania;  

b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu 
lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie 
zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub  

c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 
sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 
poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych 
lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio 
na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, 
a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, 
bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób 
odpowiedni i skuteczny 

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie 
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz 
okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 
Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również 
do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek 
tej osoby prawnej.  
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 
informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej 
wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej 
pięciu lat. 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej 
informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 

2. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta 
lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji; 

3. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 
publicznej;  

4. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich 
informacji.  

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 
zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 
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opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 
spełnienia powyższych warunków.  
Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, 
emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.  
Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich 
własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów 
pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się 
niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej 
kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. 
Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 
Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek 
powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.  
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych 
z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 
śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma 
obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki 
zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu 
zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 

Obowiązk i  i  odpowiedz ia lność związane z  nabywaniem akcj i  wynika jące z  Ustawy o  
ochronie konkurencj i  i  konsumentów  
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 
koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, 
(1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia 
takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których 
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote 
według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 
 
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy 
zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10.000.000 euro, 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 
lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
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a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 
lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego, 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, 
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 
13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 
 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w 
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w 
jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów). 
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na 
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 
na rynku. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 
lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 
koncentracja nie została dokonana. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym 
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby 
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nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w 
zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 
jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku 
niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w 
podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie 
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

Rozporządzenie  Rady Wspólnot  Europejskich dotyczące  kontro l i  koncentrac j i  
przeds iębiorstw  
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). 
Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i 
powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 
Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi 
do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego 
rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich 
ostatecznym dokonaniem, a po: 

1) zawarciu odpowiedniej umowy, 
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
3) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji 
niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 
- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż 5 mld 
euro,  
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2.500 mln euro,  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,  



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 32  
 
 

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:  

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których 
normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone 
na własny rachunek lub na rachunek innych,  

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku 
od daty nabycia. 

i. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 
12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w 
zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie miały miejsca oferty publiczne emisji instrumentów finansowych, przy 
czym Emitent wskazuje, że ostatnia oferta instrumentów finansowych (akcje serii D) miała miejsce w listopadzie 
2017 r., w ramach której, w drodze emisji prywatnej, akcje objęło 10 osób fizycznych, w cenie 1 zł za akcję. 
Akcje zostały opłacone gotówką. 
 
W roku 2020 i 2021 wystąpiły następujące transakcje sprzedaży akcji Emitenta: 
W dniu 12.05.2020 r. Pan Jarosław Karpiński dokonał sprzedaży 10.000 sztuk akcji serii B w cenie 0,60 zł za akcję 
na rzecz Domu Maklerskiego BDM S.A., pełniącego funkcję animatora dla Emitenta, zgodnie z wymogami i 
praktyką rynku.  
W dniu 18.06.2020 r. Pan Paweł Wójcicki sprzedał Panu Pawłowi Konieczkowskiemu 41.688  akcji serii C w cenie 
0,60 zł za sztukę.  
W dniu 20.07.2020 r. Pan Jarosław Karpiński sprzedał Panu Piotrowi Międlar 3.824.779 sztuk akcji serii A, B oraz 
D w cenie 0,60 zł za sztukę. Zgodnie z zawartą umową sprzedaży akcji, płatność została odroczona do dnia 
31.12.2022 r. 
W dniu 2.03.2021 r. Pan Konrad Kołaczek sprzedał Panu Krzysztofowi Bednarek 50.000 akcji serii D w cenie 0,60 
zł za sztukę. 
W dniu 20.03.2021 r. Pan Krzysztof Bednarek sprzedał 25.000 akcji serii D Pani Annie Olkowicz w cenie 0,60 zł 
za sztukę. 
 
Biorąc pod uwagę transakcje dokonywane na akcjach Spółki poza zorganizowanym systemem obrotu, Emitent 
rekomenduje ustalenie kursu odniesienia na pierwszą sesję notowania akcji Spółki na rynku NewConnect na 
poziomie ceny z ww. transakcji, tj. 0,60 zł. 

ii. Informację, czy emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych 
wnioskiem, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego 
systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 
Emitent nie dokonywał niepublicznej oferty akcji, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do Alternatywnego 
Systemu Obrotu. 
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5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub 
osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy 
podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 
Akcje serii A w liczbie 2.000.000 i o wartości nominalnej 0,10 zł powstały na mocy aktu zawiązania spółki z dnia 
16.11.2015 r. i zostały w całości opłacone gotówką. Akcje serii A zostały zarejestrowane w KRS w dniu 
27.11.2015 r. Repertorium A numer: 1602/2015.  
 

 
 
Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 4 z dnia 8 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finanse Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. Podjęto decyzję o emisji 13.000.000 akcji imiennych serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 23.12.2015 r. Repertorium 
A numer: 1738/2015. Następnie, na mocy uchwały nr 17 z dnia 6 lutego 2016 r. Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finanse Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie 
na podstawie art. 334 § KSH z zw. Z § 7 ust 6 Statutu Spółki, zmieniono 13.000.000 akcji imiennych zwykłych 
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serii B na 13.000.000 akcji na okaziciela serii B. Repertorium A numer: 159/2016. Zmiany w zakresie zamiany 
akcji imiennych na akcje na okaziciela zostały zarejestrowane w KRS w dniu 12.02.2016 r.  
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Akcje serii C powstały na mocy uchwały nr 18 z dnia 6 lutego 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia One 
Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finanse Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. Podjęto decyzję o emisji 100.000 akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 09.04.2016 r. Repertorium 
A numer: 159/2016.  

 



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 43  
 
 

 
 

 

 



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 44  
 
 

 

 

 



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 45  
 
 

 
Zarząd One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finanse Spółka Akcyjna) działając na podstawie art. 430-
433 oraz 444, 446 i 447 KSH, a nadto § 7 ust. 7.9 – 7.19 Statutu Spółki w oparciu o uchwałę nr 1/10/2017 z dnia 
27.10.2017 r. Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, podjął uchwałę nr 2/11/2017 z dnia 07.11.2017 r. Zarządu One Solution 
Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii 
D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Podwyższenie 
kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję 500.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje były oferowane w drodze oferty prywatnej. Repertorium 
A numer: 5851/2017. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 05.04.2018 r.   
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Zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku 
podjęto uchwałę w sprawie dematerializacji akcji serii A, B, C i D oraz wyrażono zgodę na ubieganie się o 
wprowadzenie tych akcji do alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie.  
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i. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny 
sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich 
pokrycia 

 
Akcje serii A, C oraz D objęte zostały za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy Emitenta). 
 
Akcje serii B zostały pokryte w całości za wkłady niepieniężne w postaci łącznie 26.000 udziałów, z których każda 
miała wartość nominalną 50 zł, w Spółce pod firmą PRO Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców KRS 0000537464. Łącznie wartość Spółki PRO Invest Sp. z o.o. została wyceniona na 
kwotę 10.660.000 zł. Raport z wyceny wartości rynkowej Pro Invest Sp. z o.o. został sporządzony na dzień 30 
listopada 2015 r. przez Prokost Consulting Sp. z o.o. Raport został opracowany przez Biegłego Rewidenta 
Tomasza Włodarczyka nr ewidencyjny 12 806. Raport z wyceny znajduje się w rozdziale VI pkt. 4. Dokumentu 
Informacyjnego. Wniesienie wkładów na pokrycie akcji serii B nastąpiło w dniach 8.12.2015 – 31.12.2015 r. 
  
 

6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 
Akcje serii A, serii B, serii C oraz serii D są tożsame w prawie do dywidendy.  
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. 
Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. 
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z dnia 06.02.2016 roku postanowiło uchwałą nr 16  
przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 2.306,50 zł w całości na kapitał zapasowy.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30.06.2017 roku postanowiło uchwałą nr 6  
przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 59.882,35 zł w całości na kapitał zapasowy.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z dnia 18.05.2018 roku postanowiło uchwałą nr 14  
przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w całości na kapitał zapasowy.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z dnia 18 lutego 2019 roku postanowiło uchwałą nr 11 
przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 76.223,47 zł w całości na kapitał zapasowy.  
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z dnia 27,03.2020 roku postanowiło uchwałą nr 13  
przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w całości na kapitał zapasowy.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z dnia 17 maja 2021 roku postanowiło uchwałą nr 7 z 
dnia 26.05.2021 r. przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 287.211,07 zł w całości na kapitał 
zapasowy.  
 

7. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 
 
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu 
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek 
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę 
papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. 
Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych 
głosów, 

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku 
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty 
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony 
na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od 
dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy 
uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem 
właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy 
jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie 
każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

i. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 
 

Kodeks spółek h andlowych  
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) 
kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z 
posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym.  
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych 
Zgromadzeniach. 
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  
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− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu 
spółek handlowych),  

− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 
Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część 
kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, 
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może 
upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, 
należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 
KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie 
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, 
upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego 
Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

− prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

− akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy 
z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

− statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH 
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla 
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają 
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną 
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złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą 
odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na 
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na 
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu 
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed 
upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze 
zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych 
z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka ustala na 
podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty 
uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia 
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są 
wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa 
powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą 
Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Statut 
może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.  

− stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza 
Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym 
bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany, 

− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

− prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego 
Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu 
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez 
Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia 
(art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą 
spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy 
z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać 
listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji, 

− prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta 
lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 
Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną 
dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do 
podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania 
Spółki, 

− prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 
§ 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą 
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kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część 
akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez 
liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w 
Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 
zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej 
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru 
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny 
sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady 
Nadzorczej,  

− prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze 
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek 
handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o 
uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem 
uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie 
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, 
jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały 
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w 
przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak 
niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy 
może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz 
skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów 
przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa,  

− prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom 
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie 
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego 
Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne 
Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał 
możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania 
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  

− prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy:  

− mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, lub  

− mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki 
żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia 
Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy 
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udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym 
Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i 
osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach 
przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować 
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 

− prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o 
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) 
lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 
Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia 
Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. 
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także 
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem 
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 
pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także 
akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, 
może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie 
posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 
osobami. 
 
Ustawa o oferc ie  publ icznej  i  Ustawa o obroc ie   
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może 
być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami 
określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom 
posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. 
Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego 
świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. 
Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje 
Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.  
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 
4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie 
stosuje się odpowiednio. 
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym 
przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie 
uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, 
wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie 
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 

ii. Uprawnienia o charakterze majątkowym 
 
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych 
– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym 
w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 
dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)§2&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)§2&full=1
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uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia 
uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia 
uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym 
samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących 
kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i 
regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru 
dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 
określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 
(§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 
uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień 
wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 
publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 
Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na 
poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). 
Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 
akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 
przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od 
dywidendy.  
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 
chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. 
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego 
(z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie 
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod 
warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub 
miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem 
rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć 
ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej 
umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 
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- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: 
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych 
głosów, 

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie 
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami 
spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość 
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby 
likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 
handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące 
Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, 
o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do 
dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na 
kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość 
posiadanych przez niego akcji. 

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, 
na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych 
w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych 
akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  
  
8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 
Decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki i jej 
zapotrzebowania na środki finansowe. Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty 
dywidendy będą przeprowadzane zgodnie z regulacjami KDPW.  
 
Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe 
za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały 
albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 
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9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika 
podatku 

i. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 
 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 
podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 
siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka 
podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta 
z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
 
Podatek  od dochodów z  tytułu  dywidend  i  innych udz iałów w zyskach Emitenta  od osób  
prawnych  
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w 
dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 
przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie 
udział 10%, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 
mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu 
udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po 
dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa 
powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) 
z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy 
skorzystała ze zwolnienia. 
 
Podatek  od dochodów z  tytułu  dywidend  i  innych udz iałów w zyskach Emitenta  od osób  
f izycznych  
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Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania 
wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie 
na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania 
podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

ii. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 
 
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez  osoby prawne  
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. 
kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie 
lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej 
o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 
podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 
początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-
7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 
zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 
 
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez  osoby f izyczne  
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 19 proc. 
uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od 
przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy 
się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 
1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.  
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Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 
zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 

iii. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od 
czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w 
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 
183, poz. 1538, z późn. zm.2).  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 
warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni 
od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o 
podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.  
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności  
1. Podstawowe dane o Emitencie 

i. Dane teleadresowe 
 
 

 

Nazwa (firma): 
One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finance Spółka 
Akcyjna)  

Kraj: Polska 

Siedziba: Płock 

Adres: ul. Popłacińska 18, 09-402 Płock 

Numer KRS:  0000588729 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 363093701 

NIP:  521-371-39-33 

Telefon:  +48 (24) 364 81 55 

Poczta e-mail:  biuro@onesolutionsa.pl 

Strona www:  www.onesolutionsa.pl 

 

ii. Wskazanie czasu trwania Emitenta 
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 
 

iii. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych.  
 
W dniu 16 listopada 2015 r. zawiązana została spółka One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finance 
Spółka Akcyjna) z siedziba w Warszawie Akt notarialny sporządził w Toruniu notariusz Magdalena Kasperska, 
Rep. A. nr 1602/2015.  Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym m. stołecznego w Warszawie , XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS w dniu 27.11.2015 r. pod numerem KRS 0000588729.  
 

iv. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, 
wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest 
podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot 
i numer zezwolenia, ze wskazanie organu, który je wydał 

 
Spółka One Solution Spółka Akcyjna (dawnej: Cerber Finance Spółka Akcyjna) zarejestrowana została w Sądzie 
Rejonowym m. stołecznego w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS w dniu 
27.11.2015 r. pod numerem KRS 0000588729.  
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v. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania 
zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – 
dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem 
organu, który je wydał. 

 
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody. 
 

2. Krótki opis historii Emitenta 
 

Data Wydarzenie 

Listopad 2015 Założenie Spółki Cerber Finanse S.A. 

Grudzień 2015 Emisja akcji serii B oraz nabycie Spółki Pro Invest Sp. z o. o. 

Luty 2016 Emisja akcji serii C 

Czerwiec 2016 Zmiana nazwy spółki zależnej z Pro Invest Sp. z o.o. na Pro Invest Finanse Sp. z o.o. 

Listopad 2016 
Podwyższenie kapitału w spółce Pro Invest Finanse Sp. z o.o. poprzez emisję 6990 
udziałów  

Październik 2017 Zmiana siedziby Spółki na ulicę Floriana Kobylińskiego w Płocku 

Październik 2017 Emisja akcji serii D 

Wrzesień 2019 Zmiana nazwy spółki z Cerber Finance S.A. na One Solution S.A. 

Październik 2019 Zmiana siedziby Spółki na ulicę Popłacińską w Płocku  

Październik 2020 
Uzyskanie prawa ochronnego nr R.335005 na znak towarowy „One Solution” 
wydanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Źródło: Emitent 
 

 

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

i. Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta 
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne 
składają się: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 

 
Kapitał  zakładowy   
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.560.000 
(jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 15.600.000 (piętnaście milionów 
sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:  
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  
2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  
4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  
 
Kapitał zakładowy został w pełni opłacony.  
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Kapitał  zapasowy  
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów 
ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć 
kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 
kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 
 
Inne kap ita ły  
Na dzień 31.12.2020 r. Emitent nie posiadał innych kapitałów. 
 
Zasady tworzen ia kapitałów  
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 
8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 

ii. Oświadczenie emitenta stwierdzające, że według niego jego aktywa obrotowe 
wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 
miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli 
nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo 
aktywa obrotowe. 

 
Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 
12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

iii. Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, 
wskazujące co najmniej organ podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji 
każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę emisyjną akcji wraz ze wskazaniem 
czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za 
wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia. 

 
Wszystkie akcje Emitenta tj. akcji serii A, B, C oraz D są objęte wnioskiem o wprowadzenie.  

iv. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  

v. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji 
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze 
wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 

vi. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które -  
na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 
zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może 
być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
W dniu 13 lipca 2020 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę nr 3 wprowadzającą zmiany do pkt 7 Statutu Spółki, 
zgodnie z którymi Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 
docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za 
zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję 
nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.170.000 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych 
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podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do 
emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do 
Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy, która miała miejsce 27.10.2020 
r., zatem upoważnienie dla Zarządu wygasa 27.10.2023 r. 
 
 

4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 
Papiery wartościowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku 
instrumentów finansowych.  
 

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ 
na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek 
niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla 
działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub 
znaczącymi akcjonariuszami emitenta 

i. Powiązania kapitałowe 
 
Emitent posiada podmioty zależne oraz tworzy grupę kapitałową. 
 
 

 
 
 
 
 
Pro Invest Finanse Sp. z o.o. 
One Solution posiada spółkę zależną działającą pod nazwą Pro Invest Finanse Sp. z o.o., w której Emitent 
posiada 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Pro 
Invest Finanse Sp. z o.o. jest konsolidowana metodą pełną. Spółka Pro Invest Finanse Sp. z o.o. została przejęta 
w 2015 r., gdy działała jeszcze pod nazwą PRO Invest Sp. z o.o. Łącznie wartość Spółki PRO Invest Sp. z o.o. 
została wyceniona na kwotę 10.660.000 zł. Przedmiotem działalności Spółki Pro Invest Finanse Sp. z o.o. jest 
działalność na rynku wierzytelności konsumenckich.  
 
 
 
 
 
 
 

ii. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  
 

One Solution S.A.

Pro Invest Finanse 
Sp. z o.o. [100%]

Spółka konsolidowana 
metodą pełną 
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a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych 
emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami 

Pan Paweł Wójcicki, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, na dzień sporządzenia Dokumentu jest w posiadaniu 46 
udziałów spółki Venta Invest sp. z o.o. stanowiących 46,00% udział w kapitale zakładowym oraz uprawniających 
do 46% głosów na WZW. Venta Invest sp. z o.o. jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 
5.201.053 akcje Emitenta, stanowiące 33,34% wszystkich akcji oraz uprawniających do 33,34% głosów na WZA 
Emitenta. 
 
Pani Alicja Kijek, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia Dokumentu jest w 
posiadaniu 4.166 akcji stanowiących 0,27% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 0,27% głosów na 
WZA Emitenta.  
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu nie istnieją żadne inne powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne 
pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta lub 
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 
 

b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,  

Pan Bogusław Szwedo jest akcjonariuszem Spółki i posiada 1.495.000 akcji, stanowiących 9,60% wszystkich akcji 
oraz uprawniających do 9,60% głosów na WZA. Pan Bogusław Szwedo jest bratem Pana Leszka Szwedo.  
Pan Leszek Szwedo posiada 990 udziałów, stanowiących 99% wszystkich udziałów oraz uprawniających do 99% 
głosów na WZW w spółce Aureus sp. z o.o., która posiada 1.999.000 akcji Emitenta, stanowiących 12,81% 
wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 12,81% głosów na WZA. Pomiędzy Panem Bogusławem Szwedo 
oraz Panem Leszkiem Szwedo nie zachodzi domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, 
nie istnieje również pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio akcji 
Emitenta. 
 
Pan Kamil Wawruch, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia Dokumentu jest 
Prezesem Zarządu spółki Venta Invest sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 
5.201.053 akcje Emitenta, stanowiące 33,34% wszystkich akcji oraz uprawniających do 33,34% głosów na WZA 
Emitenta. 
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu nie istnieją żadne inne powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne 
pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a 
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 
 
 

c) pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 
oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w 
skład jego organów zarządzających i nadzorczych);  

Na dzień sporządzenia Dokumentu nie istnieją żadne powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne 
pomiędzy Emitentem i osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających Emitenta, a:  

- Autoryzowanym Doradcą, 
- osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Autoryzowanego Doradcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 
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towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty 
działalności 

i. Profil działalności 
 
Podstawowa działalność Spółki 
Grupa Kapitałowa One Solution S.A. od 2015 roku działa na rynku wierzytelności. Grupa zajmuje się 
nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami gospodarczymi, windykacją na zlecenie (Inkaso) oraz 
wierzytelnościami konsumenckimi. One Solution S.A. dostarcza również finansowania swojej spółce córce Pro 
Invest Finanse Sp. z o.o., która specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami konsumenckimi 
(B2C). Misją One Solution S.A. jest usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektora B2B. 
Wykwalifikowana kadra Emitenta, oraz dotychczas zdobyte doświadczenie, umożliwia profesjonalne 
świadczenie usług na potrzeby klientów z różnych branż gospodarczych. 
 
Emitent dzieli zakupywane wierzytelności na dwie kategorie: wierzytelności korporacyjne (B2B) zarządzane 
przez One Solution S.A. oraz wierzytelności konsumencie (B2C) obsługiwane przez Pro Invest Finanse sp. z o.o. 
Wierzytelności z sektora B2B charakteryzują się dłuższym okresem ściągalności w porównaniu do pakietów 
wierzytelności konsumenckich. Emitent w swojej działalności stara się szukać wierzytelności, które posiadają 
zabezpieczenie na aktywach dłużnika, lub takich które są elementem, możliwej do potrącenia, wzajemnej 
wierzytelności. Wierzytelności konsumenckie obsługiwane przez Pro Invest Finanse sp. z o.o. to w dużej mierze 
wierzytelności bankowe oraz telekomunikacyjne, gdzie wartość długu na jedną osobą nie przekracza średnio 
2,5 tys. PLN, a ściągalność znajduje się na wysokim poziomie. Mimo posiadania własnego call center, w obsłudze 
wierzytelności Spółka w dużym stopniu posiłkuje się pomocą zewnętrznego call center – spółki Fast Finance 
S.A. w restrukturyzacji. Wartości nominalne oraz bilansowe wierzytelności będących w posiadaniu grupy 
Emitenta przedstawia poniższa tabela:  
 

Wartość bilansowa wierzytelności [mln PLN] 2017* 2018* 2019 2020 30.09.2021 

One Solution S.A. 0,3 1,9 1,0 3,4 3,8 

Pro Invest Sp. z o.o. 18,2 21,1 5,8 5,8 5,8 

Łącznie  18,5 23,0 6,8 9,2 9,6 

Wartość nominalna wierzytelności [mln PLN] 2017 2018 2019 2020 30.09.2021 

One Solution S.A. 0,38 2,3 3,1 3,5 3,9 

Pro Invest Sp. z o.o. 31,2 40,5 43,2 41,9 40,9 

Łącznie 31,6 42,8 46,3 45,4 44,8 
Źródło: Emitent;* bilansowa wartość wierzytelności na koniec roku 2017 i 2018 nie ma charakteru porównywalnego wobec danych za rok 
2019 i 2020, ponieważ w 2020 r. podjęto decyzję o zmianie Polityki Rachunkowości w zakresie prezentacji portfeli wierzytelności, co zostało 
szerzej opisane w Sprawozdaniu Finansowym Emitenta za 2020 r. Po zmianie zakupione wierzytelności oraz portfele wierzytelności 
wykazywane są w cenie nabycia w pozycji bilansu „Inne należności od pozostałych jednostek", w zależności od okresu wymagalności. 
Powyższa zmiana wynika przede wszystkim z zastosowania zasady ostrożnościowego podejścia. 

 
Głównym celem Grupy Kapitałowej One Solution S.A. jest dostarczenie klientom usług na najwyższym poziomie, 
co Spółka stara się zapewnić dzięki bogatemu doświadczeniu i wdrożeniu procedur wewnętrznych w zakresie 
szybkości przekazywania, dostarczania oraz monitorowania informacji.  
 
W ramach prowadzonej przez Grupę Emitenta działalności, wyodrębnić można następujące usługi: 

• zakup i odzyskiwanie wierzytelności,  

• monitoring płatności, 

• usługi prawne. 
 
 
 
 
Zakup wierzytelności i odzyskiwanie należności 
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Kompleksowe rozwiązania w zakresie odzyskiwania należności stanowią najważniejszy punkt w ofercie Grupy 
One Solution S.A. Spółka oferuje indywidualne podejście do problemu, co w jej ocenie stanowi gwarancję 
efektywności na każdym etapie działań. Windykacja przedsądowa prowadzona przez Grupę One Solution S.A. 
zarówno realizuje cel polubownego odzyskania należności, jak również zabezpiecza przed ryzykiem utraty 
zaufania. 
W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego Spółka dba o to, aby komornik wywiązywał się ze swoich 
działań w sposób rzetelny. Spółka stanowi zarówno wsparcie w czynnościach komorniczych, jak i je nadzoruje. 
Doświadczenie w czynnościach terenowych na terenie całego kraju pozwala Grupie dotrzeć praktycznie w 
każde miejsce, w którym dłużnik mógł pozostawić swój majątek. 
Główny nacisk Grupa Emitenta kładzie na windykację polubowną z uwzględnieniem interesów handlowych 
wszystkich stron. Spłata długu następuje jednorazowo, bądź w ratach, w oparciu o uzgodnioną i uznaną przez 
strony umowę ugody. Warunkiem zgody wierzyciela na spłatę długu w ratach jest uznanie długu przez dłużnika 
i zabezpieczenie jego spłaty, np. poddaniem się egzekucji bez protestu, przekazaniem weksla, czy przekazaniem 
należności w formie zabezpieczenia. 
 
Monitoring płatności 
Celem monitoringu bieżących płatności jest zapobieganie nieterminowym płatnościom oraz zawieraniu umów 
handlowych z nieuczciwymi kontrahentami. Monitorowanie płatności w znaczący sposób poprawia dyscyplinę 
płatności wśród kontrahentów. Atutem wykorzystywania monitoringu płatności jest przed wszystkim: 

• zespół wykwalifikowanych specjalistów  w monitoringu płatności, 

• indywidualne podejście do każdego klienta, po zapoznaniu ze specyfiką problemu, 

• niższe koszty w porównaniu z obsługą własnej kontroli finansowej, 

• poprawa  płynności  finansowej klientów, 

• wykorzystywanie różnych narządzi do monitoringu płatności: monity telefoniczne, elektroniczne 
i pisemne, a także wezwania do zapłaty. 

  
Usługi prawne 
Grupa Emitenta w imieniu własnym, oraz na życzenie klientów, poprzez wykwalifikowany dział prawny 
przygotowuje i przeprowadza postępowania sądowe i egzekucyjne przeciwko dłużnikom. W przypadkach 
łamania przepisów prawa karnego przez dłużników uchylających się od zapłaty zobowiązań, Grupa uczestniczy 
w procesie ujawniania i ścigania popełnionych przestępstw. Dzięki stałej współpracy z komornikami sądowymi, 
syndykami masy upadłościowej, nadzorcami sądowymi oraz likwidatorami, Spółka odzyskuje należności objęte 
postępowaniem egzekucyjnym, upadłościowym, naprawczym, czy też likwidacyjnym majątku dłużnika. 
 
Segmenty działalności 
Głównym segmentem działalności Grupy Emitenta jest pozyskiwanie środków z windykacji na drodze 
polubownej przy wykorzystaniu tzw. windykacji miękkiej (polubownie) polegającej na uświadomieniu 
klientowi problemów i trudności przy transakcjach z innymi kontrahentami, na jakie może się narazić w 
przypadku zadłużenia. Windykacja miękka obejmuje między innymi działania związane z mailingiem, SMS-ami, 
telefonami oraz pismami z firmy windykacyjnej, jak również wystosowanie informacji o transferze danych 
dłużnika do krajowego rejestru dłużników. W 2020 roku udział tego rodzaju działalności wygenerował ponad 
1,6 mln PLN przychodu, co stanowiło 64% przychodów Emitenta, natomiast w okresie pierwszych trzech 
kwartałów było to 0,5 mln PLN, tj. 38% przychodów Emitenta. 
 
Drugim najistotniejszym segmentem działalności Spółki jest dochodzenie wierzytelności drogą sądowo-
egzekucyjną, stosowaną najczęściej w przypadku niepowodzenia zastosowania windykacji miękkiej. 
Dochodzenie roszczenia na drodze sądowej daje wierzycielowi możliwość uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty 
(tytułu egzekucyjnego) w celu dalszego dochodzenia roszczeń (po nadaniu klauzuli wykonalności) na drodze 
egzekucji komorniczej. W przypadku, gdy dłużnik ze względu na swoją sytuację majątkową nie jest w stanie w 
danej chwili spełnić świadczenia pieniężnego, wierzyciel uzyskując wyrok lub nakaz zapłaty na możliwość 
dochodzenia roszczenia w terminie późniejszym, gdy sytuacja materialna dłużnika pozwoli na wyegzekwowanie 
roszczenia. Udział tego segmentu działalności w przychodach ogółem w 2020 r. wyniósł 31% przy kwocie 0,76 
mln PLN, natomiast w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. było to 51% z kwotą 0,67 mln PLN. 
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Pozostałe obszary działalności świadczone przez Grupę obejmują w szczególności usługi windykacji 
wierzytelności na zlecenie, a także doradztwo, sprzedaż wierzytelności i podnajem. Udział pozostałych źródeł 
przychodów w 2020 r. był równy ok. 5% przychodów ogółem, przy czym 3% przychodów ogółem stanowiły 
usługi windykacji na zlecenie. Natomiast w pierwszych trzech kwartałów 2021 r. pozostałe obszary działalności 
wygenerowały ok. 11% łącznych przychodów, przy 7% przychodów ogółem z usług windykacji na zlecenie. 
Spółka realizuje w ramach usług windykacji na zlecenie m.in. umowy tzw. cesji powierniczej, gdzie windykacja 
odbywa się w imieniu Spółki, natomiast środki z niej uzyskane zostają, po odjęciu prowizji, przekazane 
pierwotnemu właścicielowi portfela wierzytelności. Pozostałe, inne niż windykacja na zlecenie usługi mają 
charakter marginalny, a ich udział nie przekraczał 5% łącznej sumy przychodów w omawianym okresie. 

 
Źródło: Emitent 
 
 

  
Źródło: Emitent 
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Zakup Wierzytelności 
Emitent swoją pozycję na rynku zakupu wierzytelności buduje od końca 2015 roku. Zdobyte doświadczenie oraz 
wiedza pozwala oferować klientom Emitenta profesjonalną współpracę i możliwość sfinansowania sprzedaży 
aktywów (wierzytelności). Polityka zakupowa Emitenta jest mocno elastyczna i uzależniona od portfela 
znajdującego się w kręgu zainteresowań Spółki, natomiast ceny zakupu najczęściej wahają się w przedziale od 
10% do 18% wartości nominalnej danego portfela wierzytelności. Emitent na koniec 2020 r. posiadał portfel 
wierzytelności w wysokości nominalnej równiej 45,50 mln PLN. W zdecydowanej większości były to 
wierzytelność konsumencie 92,29% (41,90 mln PLN). Wierzytelności gospodarcze stanowiły 7,71% (3,50 mln 
PLN) portfela wierzytelności. Wierzytelności nabyte od Spółki Fast Finance S.A. stanowiły 90,05% portfela 
wierzytelności (40,90 mln PLN), natomiast nabyte bezpośrednio od wierzycieli pierwotnych stanowiły 9,92% 
portfela wierzytelności (4,50 mln PLN).  
 
Stan portfela wierzytelności na dzień 31.12.2020 [tys. PLN] 

Rodzaj wierzytelności  
Wartość nominalna na dzień 31.12.2020  

[mln PLN] 
Udział  

[%] 

Wierzytelności konsumenckie 41,90 92,29% 

Wierzytelności gospodarcze 3,50 7,71% 

Łącznie 45,40 100,00% 

Nabyte od Fast Finance 40,90 90,08% 

Nabyte bezpośrednio od wierzyciela pierwotnego 4,50 9,92% 

Łącznie 45,40 100,00% 
Źródło: Emitent 

Spółka podkreśla, że w powyższej tabeli uwidoczniony jest stan portfela na konkretny dzień, tj. 31.12.2020 r. 
Wierzytelności konsumenckie (detaliczne - B2C) odznaczają się długą pracą portfela i stopniowymi wpływami. 
Natomiast wierzytelności gospodarcze rotują od kilku miesięcy do roku, dlatego nie są widoczne w ww. 
wskazanym stanie na dzień 31.12.2020 r. Spółka regularnie startuje w przetargach na nabycie pakietów 
wierzytelności (kilkanaście postępowań w 2020 r.). Na rysunku poniżej zaprezentowany został schemat zakupu 
wierzytelności przez Emitenta. Opisuje on ścieżkę zgłoszenia wierzytelności przez zainteresowane podmioty i 
następnie zapłatę kontrahentowi za zbywaną wierzytelność.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Emitent 

 

Zgłoszenie wierzytelności przez 
zainteresowany podmiot 

Weryfikacja zgłoszenia Weryfikacja zgłoszenia 

Zapłata kontrahentowi za nabywaną wierzytelność 

Zgłoszenie obejmuje: 
▪ NIP dłużnika 
▪ nazwę dłużnika 
▪ adres dłużnika 
▪ zestawienie przysługujących należności 
▪ informacje o posiadanych 

zabezpieczeniach wierzytelności 
▪ informacje o podejmowanych do 

momentu zgłoszenia działaniach w celu 
odzyskania należności 

Zespół analityczny dokonuje 
weryfikacji zgłoszonych 
wierzytelności w oparciu o ich: 
▪ wymagalność 
▪ bezsporność 
▪ udokumentowanie 

▪ W oparciu o wyniki analizy 
wierzytelności Zarząd 
podejmuje decyzję o ich 
zakupie  

▪ Proces od momentu 
zgłoszenia wierzytelności do 
decyzji Zarządu o ich kupnie 
trwa średnio 5 dni roboczych 
dla pojedynczych 
wierzytelności oraz 15 dni 
roboczych w przypadku 
portfeli wierzytelności. 

Zapłata następuje zwykle w dniu podpisania umowy zakupu 
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Sposoby windykacji należności 
Emitent w swoim modelu biznesowym stosuje z reguły trzy metody windykacji: windykację polubowną, sądową 
oraz komorniczą.  
Windykacja polubowna (przedsądowa) jest kluczowym elementem procesu odzyskiwania wierzytelności. 
Przychody Emitenta w głównej mierze opierają się na wpływach uzyskanych z windykacji przedsądowej. Na tym 
etapie prowadzenia działań najbardziej istotny jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem i nakłonienie go do spłaty 
zadłużenia lub zawarcia stosownej umowy ugody. W zależności od rodzaju wierzytelności działania Emitenta 
wspomagane są przez podmiot zewnętrzny - Fast Finance S.A., który świadcząc usługi call center wspiera proces 
ściągania wierzytelności od klientów detalicznych. Windykację przedsądową od klientów B2C Emitent prowadzi 
samodzielnie. 
Windykacja sądowa, w większości przypadków, prowadzona jest bez pomocy podmiotów zewnętrznych. 
Emitent posiada wystarczające zasoby oraz know-how do prowadzenia windykacji we własnym zakresie. 
Wszczęcie egzekucji komorniczej poprzedzone jest postępowaniem sądowym, zmierzającym do uzyskania 
tytułu wykonawczego, umożliwiającego skierowanie sprawy do komornika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Emitent 

 
Klienci Grupy Emitenta 
Emitent w swojej działalności skupia się na różnych portfelach wierzytelności. Głównymi dostawcami 
wierzytelności są spółki funkcjonujące na rynku polskim. Spółka działa z firmami z wielu branż o różnym zasięgu 
geograficznym, przy czym są to głównie przedsiębiorstwa działające w sektorach bankowości i telekomunikacji.  
Z uwagi na podpisanie w grudniu 2019 r. umowy ramowej z jednym z wiodących operatorów 
telekomunikacyjnych Emitent zakłada, że udział wierzytelności tego rodzaju będzie wzrastał. Poniżej 
przedstawiono strukturę branżową portfela wierzytelności Emitenta na dzień 31.12.2020 r. oraz 30.06.2021 r. 
Z uwagi na brak zakupu portfeli wierzytelności w I połowie 2021 r. zaprezentowana struktura jest tożsama. 
 
Struktura branżowa portfela wierzytelności została przedstawiona poniżej: 

Sektor Udział wg stanu na dzień 31.12.2020 Udział wg stanu na dzień 30.09.2021     

Bankowy 90,90% 90,15% 

Telekomunikacyjny 5,84% 6,09% 

Usługowy 3,26% 3,76% 
Źródło: Emitent 

 
Nakłady na zakup portfeli wierzytelności 
Emitent w toku podstawowej działalności dokonywał rosnącej liczby zakupów portfeli wierzytelności. Polityka 
zakupowa Emitenta zakłada finansowanie inwestycji w portfele wierzytelności poprzez środki pieniężne 
wygenerowane w drodze działalności operacyjnej oraz przy użyciu finansowania dłużnego. Historyczne nakłady 
inwestycyjne na nabywane portfele wierzytelności prezentuje poniższa tabela: 

Polubowna Sądowa Komornicza 

▪ wezwania do zapłaty 
▪ wizyty w siedzibie dłużnika 
▪ negocjowanie ugód 
▪ poszukiwania składników 

majątkowych dłużnika 
▪ przyjmowanie zabezpieczeń 
▪ kompletowanie 

dokumentów do 
postępowania sądowego 

▪ weryfikacja formalno – 
prawna kontrahentów 

▪ postępowania w sprawach 
gospodarczych 

▪ postępowania przeciwko 
członkom zarządu spółek  z 
o.o. jak i przeciwko 
wspólnikom spółek 
osobowych 

▪ postępowanie o nadanie 
klauzuli wykonalności 
przeciwko małżonkowi 
dłużnika 

▪ udział w postępowaniach  
upadłościowych 

▪ udział w postępowaniach 
karnych 

▪ inne (w zależności od potrzeb) 

▪ udział w czynnościach 

egzekucyjnych w asyście  

komornika 

▪ poszukiwanie składników 

majątkowych dłużnika 

▪ poszukiwanie nabywców na 

wartościowe składniki 

majątku dłużnika 

▪ wniosek o wyjawienie 

majątku dłużnika 
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Nakłady na zakup portfeli wierzytelności [tys. PLN] 2017 2018 2019 2020 3 kw. 2021 

One Solution S.A. 640 430 210 68 - 

Pro Invest Finanse Sp z o.o. 100 950 480 291 - 

Łącznie  740 1 380 690 359 - 
Źródło: Emitent 

W dniu 14.10.2019 r. Emitent podpisał umowę na zakup pakietu wierzytelności z tytułu umów 
telekomunikacyjnych. Wierzytelności zostały zakupione od polskiej spółki będącej częścią firmy 
międzynarodowej. Łączna wartość nominalna wierzytelności to 1.249.931,66 zł wraz z odsetkami. Cena zakupu 
wierzytelności wynosiła 181.490,08 zł. W dniu 17.12.2019 r. Emitent podpisał umowę ramową z jednym z 
wiodących operatorów telekomunikacyjnych, dotyczącą nabywania wierzytelności w przyszłości. Zarząd Spółki 
zakłada, że będzie ona miała swoje przełożenie we wzroście udziału takich wierzytelności w działalności 
Emitenta.  W dniu 21.10.2021 r. Emitent podpisał umowę nabycia pakietu wierzytelności z podmiotem 
działającym na rynku pożyczek ekspresowych obejmującego wierzytelności pieniężne od osób fizycznych 
wynikające z tytułu zawartych pożyczek. Łączna wartość nominalna wierzytelności to 790.846,35 zł. 
 
Współpraca z Fast Finance S.A.  
Emitent współpracuje z podmiotem Fast Finance S.A. w restrukturyzacji w zakresie obsługi wierzytelności 
konsumenckich B2C, dochodzonych na drodze polubownej, przy czym tylko nabytych od Fast Finance S.A. w 
restrukturyzacji. W roku 2020 odzyski z windykacji miękkiej realizowane za pośrednictwem Fast Finance S.A. 
stanowiły 32,2%, a w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. 33,8% łącznych odzysków Grupy One 
Solution S.A. Spółka przewiduje, że wskaźnik ten będzie malał w czasie, ponieważ Emitent zamierza część 
realizować samodzielnie. W ramach współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Emitenta a Fast Finance S.A., 
Spółka poniosła w 2020 r. koszty w wysokości w 185 tys. zł, podczas gdy w 2019 r. były to koszty w wysokości 
w 377 tys. zł.  
 

Odzyski wierzytelności w podziale na 
wierzytelności własne i nabyte od Fast Finance S.A. 

2020  
[tys. PLN] 

2020  
[%] 

3 kw. 2021  
[tys. PLN] 

3 kw. 2021  
[%] 

Odzyski z wierzytelności własnych i na zlecenie 
(głównie wierzytelności gospodarcze) 

907 36,84% 181 14,34% 

Odzyski z wierzytelności nabytych od Fast Finance 1 555 63,16% 1 082 85,66% 

w tym: odzyski realizowane poprzez 
windykację miękką Fast Finance 

792 32,17% 427 33,79% 

Łącznie 2 462 100% 1 263 100% 

Źródło: Emitent 
 

Spółka zależna od Emitenta – Pro Invest Finanse S.A. zawarła z Fast Finanse S.A. następujące umowy: 
a) Umowa cesji wierzytelności z dnia 28 sierpnia 2015 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2018 roku, 

aneksem numer 2 z dnia 29 sierpnia 2018 roku oraz aneksem z dnia 31 stycznia 2020 r. do aneksu nr 
1 z dnia 10 lipca 2018 roku, a także Umowa Windykacji na zlecenie z dnia 28 sierpnia 2015 roku, 

b) Umowa cesji wierzytelności z dnia 26 listopada 2015 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 2018 
roku, aneksem numer 2 z dnia 16 listopada 2018 roku oraz aneksem z dnia 31 stycznia 2020 r. do 
aneksu nr 1 z dnia 10 lipca 2018 roku, a także Umowa Windykacji na zlecenie z dnia 26 listopada 2015  
roku, 

c) Umowa cesji wierzytelności z dnia 5 września 2018 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 września 2018 
roku, aneksem nr 2 z dnia 31 stycznia 2020 roku, a także Umowa Windykacji na zlecenie z dnia 5 
września 2018  roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące umów cesji wierzytelności z Fast Finanse S.A.  
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Rodzaj Umowy 
Liczba 

dłużników 

Wartość 
nominalna  z 

umowy w złotych 

Cena 
nabycia w zł 

Wynagrodzenie 
płatne w % od 

odzysku 

Faktura 
doradcza 

miesięcznie 
brutto w PLN 

Cesja z 28.08.2015 
wraz z aneksami i 
Umową windykacji 

1 410 22 835 124 4 000 000 7% 2 460,00 

Cesja z 26.11.2015 
wraz z aneksami i 
Umową Windykacji 

1 287 12 290 548 2 000 000 7% 2 460,00 

Cesja z 05.09.2018 
wraz z aneksami i 
Umową Windykacji 

551 6 969 440 930 000 7% 369,00 

Łącznie 3 248 42 095 111 6 930 000 7% 5 289,00 
Źródło: Emitent 
 

Każdy z dłużników powyższych umów został zawiadomiony listem poleconym o cesji wierzytelności na rzecz 
Pro Invest Finanse S.A. wraz ze wskazaniem numeru konta Spółki, a także poinformowany telefonicznie. 
Emitent podczas przeniesienia wierzytelności podpisał notarialnie cesję wierzytelności z poświadczonymi 
podpisami z odpowiednim wykazem danych w celu przeniesienia klauzuli wykonalności w odpowiednim sądzie.  
Dzięki posiadanym Umowom Windykacji wraz z aneksami, które posiadają podpisy notarialnie poświadczone 
wraz z odpowiednimi wykazami obejmującymi dane dłużników, poręczycieli, następców prawnych, przekazanie 
całej dokumentacji papierowej i migracji całej bazy danych do zasobów Emitenta, jest on całkowicie niezależny 
operacyjnie w zakresie windykacji ww. pakietów i w razie takiej potrzeby, może prowadzić windykację 
samodzielną w zakresie każdego pakietu.  
Zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą łączna wartość uzyskanych przez Grupę Emitenta spłat obsługiwanych 
wierzytelności przez Fast Finance S.A. wynosiła w 2020 r. 792 tys. PLN., co stanowiło 32,2% łącznych odzysków, 
natomiast w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 wartość ta wynosiła 427 tys. PLN, co stanowiło 33,8% 
łącznych odzysków.  
 

Lata 2017 2018 2019 2020 I poł. 2021 

Odzyski z wierzytelności własnych, w tym: 3 160 2 544 2 513 2 361 1 169 

Uzyskane przez pracowników Grupy lub w 
ramach windykacji twardej (komornicza) 

2 380 1 642 1 751 1 569 743 

Uzyskane przez podwykonawstwo Fast Finance 
w ramach windykacji miękkiej (call center): 

780 902 762 792 427 

Usługi windykacji na zlecenie 249 75 8 72 94 

Łącznie 3 409 2 581 2 521 2 433 1 263 

Źródło: Emitent 

 
Strategia rozwoju Grupy One Solution 
Strategia rozwoju grupy Emitenta na lata 2021-2024 zakłada systematyczny wzrost skali działalności w zakresie 
nabywania i windykacji wierzytelności zarówno korporacyjnych (w systemie B2B), jak i detalicznych (w systemie 
B2C). Dodatkowo Spółka planuje zwiększyć skalę działalności w obszarze windykacji wierzytelności na zlecenie.  
 
Emitent planuje rozwój skali działalności poprzez zwiększone inwestycje w nowe portfele wierzytelności. 
Polityka inwestycyjna Emitenta zakłada finansowanie nabywania pakietów wierzytelności przy angażowaniu 
środków własnych wygenerowanych w drodze prowadzonej działalności gospodarczej oraz przy użyciu 
finansowania zewnętrznego, pochodzącego z rynku kapitałowego – poprzez emisję obligacji. Planowane 
zwiększenie aktywności w segmencie windykacji na zlecenie przejawiać się będzie współpracą z podmiotami 
działającymi w branżach niszowych, gdzie windykacja nie jest powszechnie stosowana. Emitent poprzez 
poprawę efektywności odzysków wierzytelności na drodze windykacji miękkiej oraz poprzez optymalizację 
kosztową (przejawiającą się m. in. inwestycjami w rozwój technologii informatycznych oraz systemu IT) planuje 
zwiększenie marż operacyjnych. 
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Poza wyżej wymienionymi Emitent kładzie nacisk na aspekty związane z zarządzaniem spółką oraz kadrą 
pracowniczą. Grupa One Solution pracuje nad zbudowaniem kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój 
pracowników oraz poprawę kwalifikacji personelu. Emitent pracuje również nad wprowadzeniem systemu  
motywacyjnego ujednolicającego działania pracowników z wynikami Spółki. 
 
Struktura organizacyjna 
Dane jednostkowe One Solution S.A. 

Źródło: Emitent 

 

Źródło: Emitent 

 
Grupa kapitałowa One Solution S.A.  

Źródło: Emitent 

 

Źródło: Emitent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura Grupy Kapitałowej One Solution S.A. 
 

Forma zatrudnienia 2017 2018 2019 2020 30.09.2021 

Umowa o pracę 2 4 4 4 4 

Rada Nadzorcza 5 5 5 5 5 

Zarząd 0 0 0 1 1 

SUMA 7 9 9 10 10 

Dział 2017 2018 2019 2020 30.09.2021 

Zarząd 1 1 1 1 1 

Administracja 1 1 1 1 1 

Specjaliści ds. windykacji 1 3 3 3 3 

Rada Nadzorcza 5 5 5 5 5 

SUMA 8 10 10 10 10 

Forma zatrudnienia 2017 2018 2019 2020 30.09.2021 

Umowa o pracę 7 7 9 9 9 

Umowa zlecenia (obsługa prawna adwokat) 1 1 1 1 1 

Rada Nadzorcza 5 5 5 5 5 

Zarząd 0 0 0 1 1 

SUMA 13 13 15 16 16 

Dział 2017 2018 2019 2020 30.09.2021 

Zarząd 1 1 1 1 1 

Administracja 1 1 2 2 2 

Specjaliści ds. windykacji 6 6 7 7 7 

Adwokat 1 1 1 1 1 

Rada nadzorcza 5 5 5 5 5 

SUMA 14 14 16 16 16 
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Pro Invest Finanse Sp. z o.o. 
One Solution posiada spółkę zależną działającą pod nazwą Pro Invest Finanse Sp. z o.o., w której Emitent 
posiada 100% udziału w kapitale zakładowych oraz 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. Pro Invest Finanse Sp. z o.o. jest konsolidowana metodą pełną. Spółka Pro Invest Finanse Sp. z 
o.o. została przejęta w 2015 r., gdy działała jeszcze pod nazwą PRO Invest Sp. z o.o. Łącznie wartość Spółki PRO 
Invest Sp. z o.o. została wyceniona na kwotę 10.660.000 zł. Przedmiotem działalności Spółki Pro Invest Finanse 
Sp. z o.o. jest działalność na rynku wierzytelności konsumenckich.  

ii. Rynek działania Emitenta 
 
Emitent prowadzi działalność w zakresie nabywania i windykacji pakietów wierzytelności. Rynek ten można 
podzielić ze względu na charakter nabywanych przeterminowanych bądź niespłacanych zobowiązań – na te 
gospodarcze B2B i konsumenckie B2C. Firmy realizują swoją działalność w oparciu o zakup portfela 
wierzytelności i następnej windykacji we własnym zakresie.  
 
Czynnikami wpływającymi na kształtowanie rynku wierzytelności są między innymi: 
 

- czynniki makroekonomiczne (poziom bezrobocia, transfery socjalne), 
- wielkość akcji kredytowej (mniejszy udział portfeli NPL przy zwiększonej akcji mityguje spadek podaży 

portfeli wierzytelności), 
- rodzaj polityki monetarnej prowadzonej przez NBP (wysokość stopy procentowej), 
- afery na rynku finansowym (np. afera GetBack S.A.), 
- zmiany prawne (ustawa o komornikach, ustawa o prywatnych emisjach obligacji). 

 
Wartość całego rynku rośnie nieprzerwanie od 2010 r. Zgodnie z analizami ZPF wielkość całego rynku określa 
się na ok. 76,5 mld PLN (stan na III kwartał 2018 r.). Była to kwota wyższa o ok. 9,5% z porównaniem do tego 
samego okresu w 2017 r. Struktura wierzytelności w tamtym roku była zdominowana przez wierzytelności 
konsumenckie, których udział w całym portfelu przewyższał 80%. Wielkości podawane różnią się w zależności 
od ośrodka badawczego ze względu na inną metodologię. W II kwartale 2019 r. rynek wzrósł do wartości 
nominalnych obsługiwanych wierzytelności do 100,2 mld PLN. 
 

One Solution S.A.

Pro Invest Finanse 
Sp. z o.o. [100%]

Spółka konsolidowana 
metodą pełną 
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Źródło: raport ZPF 

 
Zmienna dynamika wzrostu tego rynku względnie skorelowana jest ze wzrostem PKB w kraju. Można 
zaobserwować, że wraz z przyspieszeniem gospodarczym w Polsce – zwiększa się liczba należności 
przedsiębiorstw, które opłacane są terminowo. Wzrost indeksu należności następował wraz z ożywieniem 
gospodarczym po spowolnieniu występującym w skali makro. Poprawiająca się kondycja gospodarki wpływa na 
większe zainteresowanie pozyskiwaniem nowych nabywców i inwestycjami do których często potrzebne są 
zakupy np. materiałów czy maszyn. Swój szczyt INP (indeks należności przedsiębiorstw) osiągnął w I kwartale 
2018 poziomem 92,1 punktu. Wartość tego wskaźnika obrazuje poziom zatorów płatniczych w polskich firmach. 
Niższe wartości przypadają na momenty, gdy gospodarka rozwijała się wolniej, a wtedy przedsiębiorstwa 
rzadziej dotrzymywały terminów zapłaty faktur. 
 

 

Źródło: raport ZPF 

 

Zgodnie z badaniami ZPF, sytuacja problemów przedsiębiorców z regulowaniem zobowiązań przez 
kontrahentów wzrasta. W samym 2019 między II a III kwartałem, odsetek odpowiedzi, wskazujących na to, że 
skala zaległych należności będzie wzrastać, zwiększyła się o przeszło 2 pp. Odpowiednio z 21,5% do 23,9%. 
Negatywne trendy w spłatach zadłużenia mogą prowadzić do dalszego wzrostu liczby nieterminowych płatności 
w sektorze B2B. Według przewidywań przedsiębiorców w przyszłości, skala problemu narośnie (czyt. pogorszy 
się sytuacja terminowego regulowania zobowiązań) – według badań z lipca 2019 do wartości 27,5%, a w 
badaniu z października do aż 33,6%.  
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Źródło: raport ZPF 

 

Liczba opublikowanych niewypłacalności również wzrasta nieprzerwanie od 2015. Zgodnie z opiniami 
analityków wpływ na to mogą mieć względnie niskie marże firm produkcyjnych z porównaniem do 
zagranicznych podmiotów. Największy wzrost procentowy niewypłacalnych firm w 2018 r. dotyczył 
przedsiębiorstw z sektora transportu, produkcyjnego i budowlanego.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Żródło: Euler Hermes 

Wyżej wspomniany, największy segment - wierzytelności konsumenckich cechował się względnie zmienną ceną 
portfeli wierzytelności na polskim rynku. Na wzrost średniej ceny portfeli miała wpływ między innymi 
agresywna konkurencyjnie polityka inwestycyjna GetBack S.A.  

 

Żródło: Euler Hermes 
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W styczniu 2013 roku ponad 2,2 mln Polaków miała problem z terminową spłatą zaciągniętych zobowiązań. 
Liczba ta do 2018 roku wzrosła o przeszło 500 tys. Statystycznie jeden dłużnik winny był 17 tys. złotych. Jednak 
w bankach można zaobserwować poprawiającą się kondycję kredytów oraz malejący udział wskaźnika NPL.  

 
7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, 

za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 
 
Spółka nie prowadziła istotnych inwestycji, poza nabyciem portfeli wierzytelności wskazanych w innych 
częściach Dokumentu Informacyjnego. 
 

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 
likwidacyjnym 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. 
 

9. Informacje o toczących się wobec Emitenta postępowaniach restrukturyzacyjnych 
 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.  
 

10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, 
arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
 

11. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres 
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy 
emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 
mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne inne postępowanie przed 
organami rządowymi, sądowymi lub arbitrażowymi za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub 
takie które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowanie mogłoby mieć lub miały w 
niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
 

12. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Grupa Emitenta posiadała następujące zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej: 
 

Podmiot udzielający finansowania ING Lease sp. z o.o. 

Kwota finansowania 27.706,87 zł 

Cel Finansowanie sprzętu IT 

Oprocentowanie Zmienne [WIBOR 1M] 

Miesięczna rata netto 943,77 zł 

Okres leasingu 24 miesiące 
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Data ostatecznej spłaty 08.2022 r. 

Źródło: Emitent 

 

Podmiot udzielający finansowania ING Lease sp. z o.o. 

Kwota finansowania 53.739,84 zł 

Cel Finansowanie pojazdu osobowego 

Oprocentowanie Zmienne [WIBOR 1M] 

Miesięczna rata netto 892,60 zł 

Okres leasingu 59 miesięcy 

Data ostatecznej spłaty 12.2024 r. 

Źródło: Emitent 

 

Podmiot udzielający finansowania ING Lease sp. z o.o. 

Kwota finansowania 132.113,82 zł 

Cel Finansowanie pojazdu osobowego 

Oprocentowanie Zmienne [WIBOR 1M] 

Miesięczna rata netto 2.194,34 zł 

Okres leasingu 59 miesięcy 

Data ostatecznej spłaty 08.2024 r. 

Źródło: Emitent 

 

Podmiot udzielający finansowania Alior Leasing  sp. z o.o. 

Kwota finansowania 190.650,00 zł 

Cel Finansowanie pojazdu osobowego 

Miesięczna rata netto 2.694,58 zł 

Okres leasingu 59 miesięcy 

Data ostatecznej spłaty 11.2024 r. 

Źródło: Emitent 
 

Podmiot udzielający finansowania BNP Paribas Leasing Services sp. z o.o. 

Kwota finansowania 45.649,99 zł 

Cel Finansowanie pojazdu osobowego 

Miesięczna rata netto 691,38 zł 

Okres leasingu 59 miesięcy 

Data ostatecznej spłaty 05.2026 r. 

Źródło: Emitent 
 

Podmiot udzielający finansowania Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

Kwota finansowania 252.000,00 zł* 

Cel Subwencja finansowa w ramach Programu Tarcza Finansowa 

Oprocentowanie Nieoprocentowana 

Miesięczna rata netto 4.535,00 zł 

Okres finansowania 24 miesiące 
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Data ostatecznej spłaty 06.2023 r. 

Stan na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego 

86.165,06 zł* 

Źródło: Emitent;* W związku ze spełnieniem warunków przewidzianych umową, Emitent otrzymał decyzję PFR o zwolnieniu z obowiązku 
zwrotu subwencji finansowej dla Emitenta w wysokości 57%; 
 

Podmiot udzielający finansowania Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

Kwota finansowania 120.000,00 zł* 

Cel Subwencja finansowa w ramach Programu Tarcza Finansowa 

Oprocentowanie Nieoprocentowana 

Miesięczna rata netto 1.250,00 zł 

Okres finansowania 24 miesiące 

Data ostatecznej spłaty 06.2023 r. 

Stan na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego 

23.750,00 zł* 

Źródło: Emitent;* W związku ze spełnieniem warunków przewidzianych umową, podmiot zależny Emitenta otrzymał decyzję PFR o 
zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej dla Emitenta w wysokości 75%; 
 

13. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w 
dokumencie informacyjnym 

 
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych 
miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki, 
przekształcając się w pandemią SARS-CoV-2. Kierownictwo Spółki uznało powyższą sytuację za zdarzenie nie 
powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansowej 
wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji Dokumentu Informacyjnego oraz 
sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo Grupy nie odnotowało 
zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch wartości jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych 
skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby 
złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. 
 
W 2020 r. podjęto decyzję o zmianie Polityki Rachunkowości w zakresie prezentacji portfeli wierzytelności. Na 
dzień 31.12.2020 r. zakupione wierzytelności oraz portfele wierzytelności wykazywane są w cenie zakupu  
nabycia w pozycji A.III.3c oraz B.II.3c Bilansu „Inne należności od pozostałych jednostek", w zależności od 
okresu wymagalności. Powyższa zmiana nie wpłynęła na prezentację przychodów z tytułu windykacji portfeli 
wierzytelności przez spółkę One Solution S.A. w ujęciu jednostkowym – są one rozpoznawane jako nadwyżka 
wpływów z windykacji wierzytelności nad ich ceną zakupu nabycia (rozliczaną w proporcji do łącznej wartości 
wierzytelności w portfelu). Jednocześnie proporcjonalnemu pomniejszeniu podlega cena zakupu nabycia 
portfela wykazana jako należności. Natomiast w przypadku spółki Pro Invest Finanse Sp. z o.o. przychody 
pierwotnie były wykazywane w pełnej wysokości wpływów z windykacji wierzytelności. W efekcie zmiany 
prezentacyjnej i uspójniającej rozpoznanie przychodów w Pro Invest Finanse oraz One Solution, przychody w 
Pro Invest zostały pomniejszone o ceną zakupu rozliczaną w proporcji do łącznej wartości wierzytelności w 
portfelu. Powyższa zmiana wynika przede wszystkim z zastosowania zasady ostrożnościowego podejścia. Dzięki 
niej w maksymalny sposób ograniczono ryzyko prezentacji należności i rozliczeń międzyokresowych 
przychodów z tytułu windykacji wierzytelności dla których występuje ryzyko, że nie zostaną zrealizowane. W 
konsekwencji użytkownik i  odbiorca Sprawozdania Finansowego zyskują w pełni ostrożną informację dotyczącą 
posiadanego przez Spółkę aktywa w postaci portfeli wierzytelności. Jednocześnie Spółka przeprowadza 
coroczną analizę posiadanych wierzytelności pod kątem utraty wartości i analizuje konieczność zawiązania 
odpisu aktualizującego1. 

 
1 Powyższe podejście prezentacyjne potwierdza Z. Fedak w publikacji „Zamknięcie Roku 2020" pod redakcją A. Płuciennik (Rachunkowość, 

Warszawa 2020), jest ono również zgodne z art. 6 ust. 1 pkt i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych 
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W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie, jak również do 
dnia sporządzenia Dokumentu, nie wystąpiły żadne inne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ 
na wyniki działalności gospodarczej Spółki. 
 
 

14. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 
Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V 

 
W okresie po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym nie wystąpiły 
żadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta ani nie ujawniły się żadne inne 
informacje istotne dla ich oceny.  
 
 

15. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta 

i. Dane o członkach Zarządu Emitenta 
 
W skład Zarządu Emitenta wchodzi:  

▪ Paweł Wójcicki – Prezes Zarządu 
 
Paweł Wójcicki – Prezes Zarządu 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  
Paweł Wójcicki, Prezes Zarządu One Solution S.A., kadencja upływa w dniu 27.05.2026 r. 

  
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

  
Pan Paweł Wójcicki jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (e-biznes) oraz Politechniki 
Warszawskiej (zarządzanie projektami). Zawodowo Pan Paweł Wójcicki od kilkunastu lat opracowuje i 
realizuje projekty z zakresu strategii marketingowych, zarządzania portfelami marek oraz portfoliem 
produktowych w spółkach z branży FMCG.  
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  

  
Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta 

  
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem   

  
a) One Solution S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2016 r. – 2017 r. 
b) Global Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2017 r. 
c) Fintech S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2017 r. 
d) TG Kontenery S.A. – Członek Rady Nadzorczej 2018 – 2020 r. 
e) Olymp S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2020 r. 
f) Pro Invest Finanse Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 20 czerwca 2020 r. 

  

 
rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 
83/349/EWG 
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e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana 
osoba w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

  
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  

  
g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej   

  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  
h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
 

ii. Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi: 

▪ Mirosław Roguski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

▪ Kamil Wawruch – członek Rady Nadzorczej, 

▪ Wiktor Kwasek – członek Rady Nadzorczej, 

▪ Anna Sieczka – członek Rady Nadzorczej, 

▪ Alicja Kijek – członek Rady Nadzorczej. 

Mirosław Roguski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Mirosław Roguski, Przewodniczący Rady Nadzorczej One Solution S.A., kadencja upływa w dniu 
26.05.2024 r.  
   

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
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Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny. Doktor Nauk Humanistycznych w Instytucie 
Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyzszego 
 
J.L. Kellogg Graduate School of Management Northwerstern University w Chicago, szkolenie 
Zarządzanie Nowoczesnym Bankiem 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta 
  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  
TG Kontenery S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 9 października 2017 r. – obecnie  
Technology Space S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 20 lipca 2017 r. – 31 lipca 2018 r., 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Nad Fosą – Członek Rady Nadzorczej – od 25 września 2013 r. – obecnie  
Softes S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 5 lutego 2018 r. – obecnie  
Pactum S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 12 października 2017 r. – obecnie 
Generalny Wykonawca S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 4 października 2016 r. – 29 czerwca 2018 r., 
Estate Service S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 14 października 2016 r. – obecnie  
One Solution S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 16 listopada 2015 r. – obecnie  
Stowarzyszenie Forum Solidarnego Rozwoju – Prezes Zarządu – 13 czerwca 2008 r. – obecnie 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej – Wiceprezes Zarządu – 27 listopada 2009 r.- obecnie  
Fundacja Imienia Stanisława Konarskiego – Wiceprezes Zarządu – 31 grudnia 2008 r. – obecnie 
4mass S.A. – Członek Rady Nadzorczej – 2017 – czerwiec 2019 
  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana 
osoba w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
  

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
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Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

  
 Anna Sieczka – Członek Rady Nadzorczej 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Anna Sieczka, Członek Rady Nadzorczej One Solution S.A., kadencja upływa w dniu 26.05.2024 r.  
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  
Posiada przygotowanie teoretyczne dzięki wykształceniu u szkoleniu w tym odpowiedni poziom i profil 
wykształcenia związany z wierzytelnościami oraz usługami finansowymi. Zdobyte wykształcenie w 
dziedzinie prawa oraz szkolenia z zakresu mediacji i negocjacji wskazują na niewątpliwe przygotowanie 
merytoryczne członka rady nadzorczej do pełnienia powierzonej funkcji. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
02.VII.2007r. – 31.VII.2007r. Praktyka w Urzędzie Miasta w Oddziale Radców Prawnych 
VIII.2007r. – X.2007 r.  i VI.2009r. – X.2009r Praktyka w Kancelarii Obsługi Prawnej Grzegorczyk & 
Siejca.  
VI.2008r. – VII.2008r. Praktyka w Prokuraturze Rejonowej w Płocku.  
2007r. – 2009r. Uczestnictwo w Studenckim Programie Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego w Sekcji  
Prawa Karnego i Prawa Pracy.  
20.III.2009r. – 20.VI.2009r. Praktyka w Studiu Usług Wydawniczo – Graficznych.  
21.0I.2011r. – 20.VII.2011r. Staż w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym w Zespole ds. Zbywania Lokali 
01.01.2012 r. – 31.XII.2014 r. Aplikacja bezetatowa oraz staż (w okresie 01.10-31.12.2012 r.) w 
Kancelarii Adwokackiej adw. Marty Lisieckiej w Płocku, 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  
2017-obecnie, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej One Solution S.A.  
  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana 



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 90  
 
 

osoba w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
  

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
  

 Wiktor Kwasek – Członek Rady Nadzorczej 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Wiktor Kwasek, Członek Rady Nadzorczej One Solution S.A., kadencja upływa w dniu 26.05.2024 r.  
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  
WPiA UJ, kierunek: prawo 
2011 – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 
  

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta 
  

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  
2017 – obecnie, Członek Rady Nadzorczej One Solution S.A.  
  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  

  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
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w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana 
osoba w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
  

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

   
 
 
Kamil Wawruch – Członek Rady Nadzorczej 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Kamil Wawruch, Członek Rady Nadzorczej One Solution S.A., kadencja upływa w dniu 26.05.2024 r. 
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  
Kamil Wawruch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Bankowe, prowadzone przez Uniwersytet 
Jagielloński, jako stypendysta Narodowego Banku Polskiego. Od 2011 r. członek Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie. 
Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji podatkowo-kapitałowej 
przedsiębiorstw, w tym w procesach inwestycyjnych i konsolidacyjnych, także w oparciu o tworzenie 
i zarządzenie międzynarodowymi strukturami podatkowymi. Doradza spółkom prawa handlowego 
działającym na rynkach kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów 
pozyskiwania finansowania, również za pośrednictwem instytucji zbiorowego inwestowania. Świadczy 
usługi między innymi na rzecz podmiotów z branży finansowej, IT, deweloperskiej oraz FMCG.  
Posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu, przyznane przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Obecnie Kamil Wawruch jest partnerem zarządzającym w kancelarii Wawruch Kwasek i Partnerzy 
Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Krakowie.  
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  
  
Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających istotne znaczenie dla emitenta 
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d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
  

• Wawruch Kwasek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp. p.  – wspólnik, Partner Zarządzający 

od 2016 r. – obecnie; 

• Global Group S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2017 r. – obecnie; 

• Export-Import ELBI sp. z o.o. – wspólnik od 2011 r. – obecnie; 

• Sol Venandi sp. z o.o. – wspólnik od 2017 r. do 2018 r.; 

• Pactum S.A. – Prezes Zarządu od 2017 r. – obecnie; 

• One Solution S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2018 r. do 2019 r. oraz od 2020 r. – obecnie; 

• Venta Invest sp. z o.o. – wspólnik od 2018 r. do 2019 r., Prezes Zarządu od 2018 r. – obecnie; 

• Wyrób Różnorodnego Kamienia Budowlanego sp. z o.o. sp. k. – wspólnik od 2019 r. – obecnie; 

• Shipping Services XLC sp. z o.o. – wspólnik, Prezes Zarządu od 2019 r. do 2020 r.; 

• AMM Inwestycje sp. z o.o. – wspólnik – 2019 r.  

  
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana 
osoba w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
  

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 
Alicja Kijek – Członek Rady Nadzorczej 
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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Alicja Kijek, Członek Rady Nadzorczej One Solution S.A., kadencja upływa w dniu 26.05.2024 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 
1992r. – Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie na Wydziale Pielęgniarskim 
2000r. – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Podyplomowe Studium Zarządzania na Wydziale 
Zarządzania 
2000r. – Ukończenie kursu dla kandydatów na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa na 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
1996-1997 – główny specjalista ds. kontraktów Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Informatyki i 
Statystyki Medycznej w Płocku 
1999-2000 – specjalista ds. rejestru zakładów opieki zdrowotnej i ds. promocji zdrowia w 
Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie 
2000-2001 – starszy specjalista w Departamencie Realizacji Świadczeń Zdrowotnych w Urzędzie 
Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych 
2006-2014 – kierownik delegatury w Mazwieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie 
2016-2017 – kierownik biura w Technology Space S.A. 
2016-2018 – kierownik ds. Windykacji Pro Invest Finanse Sp. z o.o. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 
 
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
 
02.2019 – obecnie, Członek Rady Nadzorczej One Solution S.A. 
09.2016-obecnie, Członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju i promocji „Zamek” Sp. z o.o. 
 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana 
osoba w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego. 
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g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
 
16. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 
 

Akcjonariusz A B C D 
Liczba 
akcji 

% akcji 
Liczba 
głosów 

% 
głosów 

Venta Invest Sp. z o.o.  5 167 719 33 334  5 201 053 33,3% 5 201 053 33,3% 

Piotr Międlar 1 000 3 603 479  220 000 3 824 479 24,5% 3 824 479 24,5% 

Aureus sp. z o.o. 1 999 000    1 999 000 12,8% 1 999 000 12,8% 

Bogusław Szwedo  1 495 000   1 495 000 9,6% 1 495 000 9,6% 

Pozostali  2 733 802 66 666 280 000 3 080 468 19,8% 3 080 468 19,8% 

Razem 2 000 000 13 000 000 100 000 500 000 15 600 000 100% 15 600 000 100% 

Źródło: Emitent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Sprawozdania finansowe 
 

1. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej One Solution S.A.  
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2. Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej One Solution S.A. 
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3. Skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

Nazwa Spółki ONE SOLUTION S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba Płock 

Adres ul. Popłacińska 18, 09-402 Płock 

Telefon + 48 24 364 81 55 

E-mail biuro@onesolutionsa.pl 

Adres strony internetowej www.onesolutionsa.pl 

Podstawowy przedmiot działalności 

64.99.Z 

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych 

KRS 

0000588729 

(Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 560 000,00 zł  

I dzieli się na: 

- 2 000 000 akcji na okaziciela serii A 

- 13 000 000 akcji na okaziciela serii B 

- 100 000 akcji na okaziciela serii C 

- 500 000 akcji na okaziciela serii D 

Numer klasyfikacji statystycznej REGON 363093701 

Numer klasyfikacji podatkowej NIP 521-371-39-33 

Czas trwanie jednostki Nieograniczony 

One Solution S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku wierzytelności, powstałą w 2015 roku. Spółka zajmuje się 

nabywaniem pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i wtórnych oraz windykacją na zlecenia 

(Inkaso). Spółka działa na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. Specjalizuje się 

w windykacji szerokiego spectrum wierzytelności - bezpośrednio wobec podmiotów gospodarczych. 

Misją One Solution S.A. jest ponadto usprawnianie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektora B2B. Doświadczenie 

uzyskane w dotychczasowej działalności pozwala Spółce zaspokajać potrzeby klientów z różnych branż gospodarki, reagować 

na nowe wyzwania obrotu gospodarczego i oferować zarówno typowe dla windykacji, jak również inne specjalistyczne usługi. 

Wszystkie nasze działania są w pełni profesjonalne i prowadzone według najwyższych branżowych standardów oraz w zgodzie 

z przepisami prawa. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, która gwarantuje skuteczność i wysoką jakość obsługi. 

Rynek wierzytelności w Polsce ulega nieustającym zmianom. Obecnie coraz większą część ogółu długów stanowią długi 

konsumenckie (przede wszystkim bankowe, telekomunikacyjne, energetyczne oraz wynikające z tytułu użytkowania lokali). 

W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na usługi windykacyjne. One Solution jest odpowiedzią na tego typu tendencję. 



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 163  
 
 

One Solution S.A. posiada spółkę zależną Pro Invest Finanse Sp. z o.o. (100% udziałów), zajmującą się nabywaniem 

i zarządzaniem wierzytelnościami detalicznymi (B2C). W tym zakresie One Solution zajmuje się przede wszystkim 

finansowaniem i poszukiwaniem finansowania dla spółki zależnej. 

Organy Spółki 

Zarząd 

W skład Zarządu ONE SOLUTION S.A. na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

okresowego  wchodzą: 

• Paweł Wójcicki - Prezes Zarządu 

Do reprezentowania Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie, 

a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczenie w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 

Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. 

W okresie objętym raportem okresowym oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w składzie 

Zarządu Spółki. 

Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej ONE SOLUTION S.A. na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

okresowego wchodzą: 

• Mirosław Zygmunt Roguski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Anna Sieczka - Wiceprzewodniczący rady Nadzorczej 

• Kamil Wawruch - Członek Rady Nadzorczej 

• Wiktor Kwasek - Członek Rady Nadzorczej 

• Alicja Kijek - Członek Rady Nadzorczej 

W okresie objętym raportem okresowym oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w składzie Rady 

Nadzorczej Spółki. 

II. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Raport One Solution S.A. za III kwartał roku 2021 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 

reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Poszczególne elementy skróconego sprawozdania finansowego Spółka sporządza zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy 

z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217). Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie 

porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.  

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 

związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 

wyceny.  
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Raport kwartalny One Solution S.A. za III kwartał 2021 roku oraz przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały 

badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

W związku ze zmianą polityki rachunkowości wprowadzaną począwszy od sprawozdania finansowego za 2020 rok w zakresie 

prezentacji nabytych portfeli wierzytelności, co zostało opisane w dalszej części sprawozdania finansowego, dla 

poszczególnych elementów sprawozdania finansowego takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 

pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym zaprezentowano dodatkowo przekształcone dane za rok poprzedni, 

w celu zachowania spójności danych między prezentowanymi okresami. 

Bilans 

AKTYWA 

Stan na dzień 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

Stan na dzień 

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone za III 

kwartał 2020 r. 

(w zł.) 

A. ATYWA TRWAŁE 11 434 695,87 11 169 954,97 11 169 954,97 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

3. Inne Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 800,00 27 800,00 27 800,00 

1. Środki trwałe 9 800,00 27 800,00 27 800,00 

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 9 800,00 23 000,00 23 000,00 

d) środki transportu 0,00 4 800,00 4 800,00 

e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale 
0,00 0,00 0,00 

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 11 118 105,87 11 062 815,97 11 062 815,97 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 11 118 105,87 11 062 815,97 11 062 815,97 

a) w jednostkach powiązanych 11 024 900,00 11 024 900,00 11 024 900,00 

- udziały lub akcje 11 024 900,00 11 024 900,00 11 024 900,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

c) w pozostałych jednostkach 93 205,87 37 915,97 37 915,97 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 93 205,87 37 915,97 37 915,97 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 306 790,00 79 339,00 79 339,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 306 790,00 79 339,00 79 339,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

 

AKTYWA 

Stan na dzień  

30.09.2021 r. 

(w zł.) 

Stan na dzień  

30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone za III 

kwartał 2020 r. 
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(w zł.) 

B. ATYWA OBROTOWE 4 092 797,18 3 715 712,38 1 660 745,63 

I. Zapasy 0,00 350,00 350,00 

1. Materiały 0,00 0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 350,00 350,00 

II. Należności krótkoterminowe 3 848 393,61 3 156 523,07 1 101 556,32 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Należności od  pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

3. Należności od pozostałych jednostek 3 848 293,61 3 156 523,07 1 101 556,32 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43 786,20 43 414,61 43 414,61 

- do 12 miesięcy 43 786,20 43 414,61 43 414,61 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publicznoprawnych 
21 547,00 342,00 342,00 

c) inne 3 783 060,41 3 112 766,46 1 057 799,71 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 232 230,31 552 284,93 552 284,93 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 232 230,31 552 284,93 552 284,93 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 232 230,31 552 284,93 552 284,93 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 232 230,31 552 284,93 552 284,93 

- inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 173,26 6 554,38 6 554,38 

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 0,00 

D. UZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 15 527 493,05 14 885 667,35 12 830 700,60 

 

PASYWA 

Stan na dzień  

30.09.2021 r. 

(w zł.) 

Stan na dzień  

30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane przekształcone 

za  III kwartał 2020 r. 

(w zł.) 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 12 492 201,42 12 362 074,54 12 362 074,54 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 806 439,34 10 519 128,27 10 519 128,27 

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 

nominalną udziałów (akcji) 
9 920 000,00 9 920 000,00 9 920 000,00 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 219,17 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) netto 128 981,25 282 946,27 282 946,27 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 035 291,63 2 523 592,81 468 626,06 

I. Rezerwy na zobowiązania 316 698,00 90 573,00 90 573,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 316 698,00 90 573,00 90 573,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 124 036,98 252 000,00 252 000,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 124 036,98 252 000,00 252 000,00 

a) kredyty i pożyczki 124 036,98 252 000,00 252 000,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 

e) inne 0,00 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 594 556,65 126 053,06 126 053,06 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 0,00 
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- do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 0,00 

2.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 594 556,65 126 053,06 126 053,06 

a) kredyty i pożyczki 54 420,00 328,33 328,33 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20 528,10 5 603,91 5 603,91 

- do 12 miesięcy 20 528,10 5 603,91 5 603,91 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych 
99 551,96 83 286,96 83 286,96 

h) z tytułu wynagrodzeń 5 142,87 3 616,45 3 616,45 

i) inne 2 414 913,72 33 217,41 33 217,41 

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 2 054 966,75 0,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 2 054 966,75 0,00 

PASYWA RAZEM 15 527 493,05 14 885 667,35 12 830 700,60 

 

Rachunek zysków i strat  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - 

WARIANT PORÓWNAWCZY 

01.01.2021 r. - 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.07.2021 r. 

- 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.01.2020 r. -  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

01.07.2020 r. -  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r. 

narastająco 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r.  

(w zł.) 

A. Przychody netto ze sprzedaży  i 

zrównane z nimi, w tym: 
190 904,02 34 872,34 467 908,41 80 862,80 467 908,41 80 862,80 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 
190 904,02 34 872,34 467 908,41 80 862,80 467 908,41 80 862,80 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie 

- wartość dodatnia, zmniejszenie - 

wartość ujemna) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Koszty wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 268 574,08 48 646,82 207 133,69 67 726,04 207 133,69 67 726,04 

I. Amortyzacja 10 900,00 3 300,00 20 667,89 3 900,00 20 667,89 3 900,00 

II. Zużycie materiałów i energii 6 098,64 0,00 26 809,58 11 081,00 26 809,58 11 081,00 

III. Usługi obce 151 711,21 18 497,56 87 244,04 32 082,12 87 244,04 32 082,12 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 53 846,34 9 722,15 17 769,03 4 560,10 17 769,03 4 560,10 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 40 735,04 14 861,00 44 255,78 13 414,62 44 255,78 13 414,62 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia, w tym: 
4 525,11 1 508,37 7 666,02 1 920,63 7 666,02 1 920,63 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 757,74 757,74 2 721,35 767,57 2 721,35 767,57 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -77 670,06 -13 774,48 260 774,72 13 136,76 260 774,72 13 136,76 

D. Pozostałe przychody operacyjne 157 371,15 -300,16 31 313,71 15 581,87 31 313,71 15 581,87 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
3 304,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 154 067,08 -300,16 31 313,71 15 581,87 31 313,71 15 581,87 
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E. Pozostałe koszty operacyjne 1,69 1,03 5 079,14 3 018,19 5 079,14 3 018,19 

I. Strata z tytułu rozchodu 

niefinansowych aktywów trwałych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 1,69 1,03 5 079,14 3 018,19 5 079,14 3 018,19 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 
79 699,40 -14 075,67 287 009,29 25 700,44 287 009,29 25 700,44 

G. Przychody finansowe 57 343,24 29 824,05 24 263,35 8 171,90 24 263,35 8 171,90 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 57 343,24 29 824,05 18 753,43 7 703,08 18 753,43 7 703,08 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 5 509,92 468,82 5 509,92 468,82 

H. Koszty finansowe 3 222,39 3 222,34 3,37 0,36 3,37 0,36 

I. Odsetki, w tym: 3 222,39 3 222,34 3,37 0,36 3,37 0,36 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 133 820,25 12 526,04 311 269,27 33 871,98 311 269,27 33 871,98 

J. Podatek dochodowy 4 839,00 1 435,00 28 323,00 8 044,00 28 323,00 8 044,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (K-L-M) 128 981,25 11 091,04 282 946,27 25 827,98 282 946,27 25 827,98 

 

Rachunek przepływu środków pieniężnych 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA 

01.01.2021 r. - 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.07.2021 r. - 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.01.2020 r. -  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

01.07.2020 r. -  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r. 

narastająco 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r.  

(w zł.) 

A. Przepływy środków pieniężnych   działalności operacyjnej   

I. Zysk (strata) netto 128 981,25 11 091,04 282 946,27 25 827,98 282 946,27 25 827,98 

II. Korekty razem -558 484,49 -36 407,26 -48 853,54 11 248,94 -48 853,54 11 248,94 

1. Amortyzacja 10 900,00 3 300,00 20 667,89 3 900,00 20 667,89 3 900,00 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -35 637,43 -8 306,23 -18 506,78 -7 631,35 -18 506,78 -7 631,35 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3 304,07 -6 608,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw  4 184,00 1 725,00 3 544,00 2 111,00 3 544,00 2 111,00 

6. Zmiana stanu zapasów 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Zmiana stanu należności  -340 701,79 -30 724,29 360 466,73 63 624,69 360 466,73 63 624,69 

8. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 

-30 626,61 2 966,76 -17 128,81 2 149,92 -17 128,81 2 149,92 

9. Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
-3 415,65 2 267,74 -391 357,66 -48 723,32 -391 357,66 -48 723,32 

10. Inne korekty -160 232,94 -1 028,10 -6 538,91 -4 182,00 -6 538,91 -4 182,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+II) 
-429 503,24 -25 316,22 234 092,73 37 076,92 234 092,73 37 076,92 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 6 504,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. Zbycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

6 504,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych  0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 
6 504,07 0,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      

I. Wpływy 80 000,00 80 000,00 257 227,33 75,36 257 227,33 75,36 

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji 

akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 80 000,00 80 000,00 257 227,33 75,36 257 227,33 75,36 

3. Emisja dłużnych papierów 

wartościowych 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 14 009,16 13 605,42 3,37 0,36 3,37 0,36 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz 

właścicieli 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 14 008,69 13 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów 

wartościowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 

leasingu finansowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Odsetki 0,47 0,042 3,37 0,36 3,37 0,36 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 
65 990,84 66 394,58 257 223,96 75,00 257 223,96 75,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + 

B.III. + C.III.) 
-357 008,33 41 078,36 490 516,69 36 351,92 490 516,69 36 351,92 

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, 

w tym: 
-357 008,33 41 078,36 490 516,69 36 351,92 490 516,69 36 351,92 

- zmiana stanu środków pieniężnych z 

tytułu różnic kursowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 589 238,64 191 151,95 61 768,24 515 933,01 61 768,24 515 933,01 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 232 230,31 232 230,31 552 284,93 552 284,93 552 284,93 552 284,93 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

ZESTAWIENIE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM 

01.01.2021 r. - 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.07.2021 r. - 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.01.2020 r. -  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

01.07.2020 r. -  

 30.08.2020 r. 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

Dane 

przekształcone 



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 169  
 
 

2020 r. 

narastająco 

(w zł.) 

za III kwartał 

2020 r.  

(w zł.) 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

początek okresu (BO) 
12 368 190,19 12 481 110,38 12 079 128,27 12 336 246,56 12 079 128,27 12 336 246,56 

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu po korektach 
12 368 190,19 12 481 110,38 12 079 128,27 12 336 246,56 12 079 128,27 12 336 246,56 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

początek okresu 
1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 

podstawowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- emisja akcji serii D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

koniec okresu 
1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na 

początek okresu 
10 519 128,27 10 806 439,34 10 287 805,73 10 519 128,27 10 287 805,73 10 519 128,27 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) 

zapasowego 
287 311,07 0,00 231 322,54 0,00 231 322,54 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 287 311,07 0,00 231 322,54 0,00 231 322,54 0,00 

- emisji akcji (udziałów) powyżej 

wartości nominalnej (podwyższenie 

kapitału) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z podziału zysku (ponad wymaganą 

ustawowo minimalną wartość) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z podziału zysku za rok poprzedni 287 311,07 0,00 231 322,54 0,00 231 322,54 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na 

koniec okresu 
10 806 439,34 10 806 439,34 10 519 128,27 10 519 128,27 10 519 128,27 10 519 128,27 

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny na początek okresu - zmiany 

przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z 

aktualizacji wyceny 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny na koniec okresu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na początek okresu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów 

(funduszy) rezerwowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- podwyższenie kapitału 

podstawowego (niezarejestrowane w 

KRS) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zarejestrowania w KRS podwyższenia 

kapitału podstawowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na koniec okresu  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 

początek okresu 
1 750,85 114 671,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu 
1 750,85 1 750,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach 
1 750,85 1 750,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
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a) zwiększenie (z tytułu) 287 311,07 117 890,21 231 322,54 257 118,29 231 322,54 257 118,29 

- podział zysku z lat ubiegłych 287 311,07 117 890,21 231 322,54 257 118,29 231 322,54 257 118,29 

b) zmniejszenie (z tytułu) 287 311,07 0,00 231 322,54 0,00 231 322,54 0,00 

- pokrycia straty z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- podział zysku z lat ubiegłych 287 311,07 0,00 231 322,54 0,00 231 322,54 0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 

okresu 
1 750,85 119 641,06 0,00 257 118,29 0,00 257 118,29 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek 

okresu 
0,00 4 970,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- korekty błędów podstawowych 4 970,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach 
4 970,02 4 970,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- korekty błędów podstawowych  0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec 

okresu 
4 970,02 4 970,02 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 

koniec okresu 
-3 219,17 114 671,04 0,00 257 118,29 0,00 257 118,29 

6. Wynik netto 128 981,25 11 091,04 282 946,27 25 827,98 282 946,27 25 827,98 

a) zysk netto 128 981,25 11 091,04 282 946,27 25 827,98 282 946,27 25 827,98 

b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 

okresu (BZ)  
12 492 201,42 12 492 201,42 12 362 074,54 12 362 074,54 12 362 074,54 12 362 074,54 

III. Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 

12 492 201,42 12 492 201,42 12 362 074,54 12 362 074,54 12 362 074,54 12 362 074,54 

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15.11.2021 r. Paweł Wójcicki Prezes Zarządu  

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15.11.2021 r. Maciej Charzyński Główny Księgowy  

III. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ONE SOLUTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zostało 

sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie 

szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 676). 

Stosowane w Grupie zasady i metody wyceny wybrano spośród możliwych do stosowania dopuszczonych ustawą i 

wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni, natomiast począwszy od sporządzenia sprawozdania finansowego za 

2020 rok zmianie uległ sposób prezentacji i wyceny wartości nabytych wierzytelności, co zostało szczegółowo przedstawione 

w pkt IV niniejszego raportu. 
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Jednostka dominująca na dzień 30 września 2021 roku posiadała 100% udziału w kapitale zakładowym i prawach głosu Spółki 

zależnej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły żadne zmiany w ilości posiadanych udziałów i prawach 

głosu. 

Jednostka dominująca i jednostka zależna stosują jednakowe zasady rachunkowości oraz posiadają taki sam rok obrotowy 

i dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe jednostki podporządkowanej. Brak jest jednostek 

innych niż jednostki podporządkowane, w których jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale. Brak 

jest również jednostek wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą, do czasu 

ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą aktywów i zobowiązań oraz ceną 

nabycia udziału stanowi wartość firmy lub ujemną wartość firmy, w zależności która z wartości jest wyższa. Zarówno wartość 

firmy, jak i ujemna wartość firmy wykazywane są w odrębnej pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. 

„wartość firmy jednostek podporządkowanych” lub „ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych”. 

W toku konsolidacji eliminowane są wszystkie transakcje pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, tj. wzajemne 

rozrachunki, przychody oraz koszty z tytułu wzajemnych transakcji. 

Skonsolidowany bilans 

AKTYWA 

Stan na dzień  

30.09.2021 r. 

( w zł.) 

Stan na dzień  

30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane przekształcone 

za III kwartał 2020 r. 

(w zł.) 

A. ATYWA TRWAŁE 426 431,96 8 507 242,28 186 309,74 

I. Wartości niematerialne i prawne 13 282,37 23 252,04 23 252,04 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

3. Inne Wartości niematerialne i prawne 13 282,37 23 252,04 23 252,04 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  0,00 0,00 0,00 

1. Wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 

2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 13 153,62 45 802,73 45 802,73 

1. Środki trwałe 13 153,62 43 663,73 43 663,73 

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 13 153,62 38 650,37 38 650,37 

d) środki transportu 0,00 5 013,36 5 013,36 

e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 2 139,00 2 139,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

V. Inwestycje długoterminowe 93 205,87 37 915,97 37 915,97 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 93 205,87 37 915,97 37 915,97 

a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą 

konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną 
0,00 0,00 0,00 

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 

wycenianych metodą praw własności 
0,00 0,00 0,00 

c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

d) w pozostałych jednostkach 93 205,87 37 915,97 37 915,97 
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- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 93 205,87 37 915,97 37 915,97 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 306 790,00 8 400 271,54 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 306 790,00 79 339,00 79 339,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 8 320 932,54 0,00 

 
 

AKTYWA 

Stan na dzień  

30.09.2021 r. 

( w zł.) 

Stan na dzień  

30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane przekształcone 

za III kwartał 2020 r. 

(w zł.) 

B. ATYWA OBROTOWE 9 922 308,63 22 642 801,38 7 549 704,99 

I. Zapasy 0,00 350,00 350,00 

1. Materiały 0,00 0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 350,00 350,00 

II. Należności krótkoterminowe 9 605 970,21 21 272 064,55 6 974 907,08 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Należności od  pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

3. Należności od pozostałych jednostek 9 605 970,21 21 272 064,55 6 974 907,08 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 87 749,77 93 306,61 93 306,61 

- do 12 miesięcy 87 749,77 93 306,61 93 306,61 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publicznoprawnych 
22 116,88 19 503,50 19 503,50 

c) inne 9 496 103,56 21 272 064,55 6 862 096,97 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 301 423,20 565 796,33 565 796,33 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 301 423,20 565 796,33 565 796,33 

a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 0,00 0,00 

b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 0,00 

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 301 423,20 565 796,33 565 796,33 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 301 423,20 565 796,33 565 796,33 

- inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 915,22 804 590,50 8 651,58 

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 0,00 

D. UZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 10 348 740,49 31 150 043,66 7 736 014,73 

 

 

PASYWA 

Stan na dzień  

30.09.2021 r. 

( w zł.) 

Stan na dzień  

30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane przekształcone 

za III kwartał 2020 r. 

(w zł.) 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 7 075 433,27 6 182 678,14 6 182 678,14 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 773 299,19 3 479 864,83 3 479 864,83 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 

V. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 219,17 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) netto 745 353,25 1 142 813,31 1 142 813,31 

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 0,00 0,00 0,00 

C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00 0,00 

I. Ujemna wartość – jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 

II. Ujemna wartość – jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 
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D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 273 307,22 24 967 365,52 1 553 336,59 

I. Rezerwy na zobowiązania 316 698,00 90 573,00 90 573,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 316 698,00 90 573,00 90  573,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 150 286,98 3 962 793,64 1 001 000,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 150 286,98 3 962 793,64 1 001 000,00 

a) kredyty i pożyczki 150 286,98 372 000,00 372 000,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 629 000,00 629 000,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 2 961 793,64 0,00 

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 

e) inne 0,00 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 806 322,24 833 966,30 461 763,59 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 806 322,24 833 966,30 461 763,59 

a) kredyty i pożyczki 54 420,00 5 328,33 5 328,33 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 174 617,43 222 614,36 222 614,36 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 372 202,71 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 33 106,71 19 821,72 19 821,72 

- do 12 miesięcy 33 106,71 19 821,72 19 821,72 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publicznoprawnych 
114 002,79 137 895,21 137 895,21 

h) z tytułu wynagrodzeń 15 261,59 16 555,92 16 555,92 

i) inne 2 414 913,72 59 548,05 59 548,05 

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 20 080 032,58 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 20 080 032,58 0,00 

- długoterminowe 0,00 15 821 740,75 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 4 258 291,83 0,00 

PASYWA RAZEM 10 348 740,49 31 150 043,66 7 736 014,73 

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat  

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT - WARIANT 

PORÓWNAWCZY 

01.01.2021 r. 

- 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.07.2021 r. 

- 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.01.2020 r. 

-  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

01.07.2020 r. 

-  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r. 

narastająco 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r.  

(w zł.) 

A. Przychody netto ze sprzedaży  i 

zrównane z nimi, w tym: 
1 321 602,37 405 948,29 2 358 079,41 799 879,85 2 358 079,41 799 879,85 

- od jednostek powiązanych nieobjętych 

metodą konsolidacji pełnej 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 321 602,37 405 948,29 2 358 079,41 799 879,85 2 358 079,41 799 879,85 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 

wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 

ujemna) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Koszty wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 869 748,40 248 305,19 1 095 665,53 361 246,69 1 095 665,53 361 246,69 

I. Amortyzacja 25 732,79 7 348,44 39 365,84 10 132,65 39 365,84 10 132,65 

II. Zużycie materiałów i energii 76 353,61 27 029,37 76 341,36 30 010,46 76 341,36 30 010,46 

III. Usługi obce 411 996,45 115 630,45 481 011,48 149 614,48 481 011,48 149 614,48 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 82 599,16 23 687,93 55 246,27 16 864,24 55 246,27 16 864,24 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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V. Wynagrodzenia 161 073,57 42 321,01 187 786,46 66 365,30 187 786,46 66 365,30 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia, w tym: 
28 881,79 7 132,19 37 554,03 12 930,75 37 554,03 12 930,75 

- emerytalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 83 111,03 25 155,80 217 426,19 75 328,81 217 426,19 75 328,81 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
0,00 0,00 933,90 0,00 933,90 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 451 853,97 157 643,10 1 262 413,88 438 633,16 1 262 413,88 438 633,16 

D. Pozostałe przychody operacyjne 266 065,57 11 491,14 34 170,06 16 673,08 34 170,06 16 673,08 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 

aktywów trwałych 
3 304,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 262 761,50 11 491,14 34 170,06 16 673,08 34 170,06 16 673,08 

E. Pozostałe koszty operacyjne 10 083,11 3 167,94 9 332,99 3 396,86 9 332,99 3 396,86 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 

aktywów trwałych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 10 083,11 3 167,94 9 332,99 3 396,86 9 332,99 3 396,86 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(C+D-E) 
707 836,43 165 966,30 1 287 250,95 451 909,38 1 287 250,95 451 909,38 

G. Przychody finansowe 57 343,24 29 824,05 24 263,35 8 171,90 24 263,35 8 171,90 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 57 343,24 29 824,05 18 753,43 7 703,08 18 753,43 7 703,08 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 5 509,92 468,82 5 509,92 468,82 

H. Koszty finansowe 14 987,42 3 792,64 140 377,99 1 436,66 140 377,99 1 436,66 

I. Odsetki, w tym: 14 987,42 3 792,64 140 377,99 1 436,66 140 377,99 1 436,66 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub 

części udziałów jednostek 

podporządkowanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J. Zyska (strata) z działalności gospodarczej 

(F+G-H+/-I) 
750 192,25 191 997,71 1 171 136,31 458 644,62 1 171 136,31 458 644,62 

K. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 

podporządkowanych wycenianych metodą 

praw własności 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) brutto (J-K+l+/-M) 750 192,25 191 997,71 1 171 136,31 458 664,62 1 171 136,31 458 664,62 

O. Podatek dochodowy 4 839,00 1 435,00 28 323,00 8 044,00 28 323,00 8 044,00 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) 745 353,25 190 562,71 1 142 813,31 450 600,62 1 142 813,31 450 600,62 

 

Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - 

METODA POŚREDNIA 

01.01.2021 r. - 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.07.2021 r. 

- 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.01.2020 r. -  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

01.07.2020 r. 

-  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r. 

narastająco 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r.  

(w zł.) 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

I. Zysk (strata) netto 745 353,25 190 562,71 1 142 813,31 450 600,62 1 142 813,31 450 600,62 

II. Korekty razem -659 161,43 -72 914,76 283 612,88 116 596,56 283 612,88 116 596,56 

1. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w 

jednostkach wycenianych metodą praw 

własności 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Amortyzacja 25 732,79 16 108,57 39 365,84 10 132,65 39 365,84 10 132,65 

4. Odpisy wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -35 637,43 -8 306,23 121 867,84 -6 195,95 121 867,84 -6 195,95 

8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3 304,07 -6 608,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Zmiana stanu rezerw  -38 366,00 -40 825,00 3 544,00 2 111,00 3 544,00 2 111,00 

10. Zmiana stanu zapasów 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Zmiana stanu należności  -308 706,15 -42 319,18 1 694 752,39 953 820,26 1 694 752,39 953 820,26 

12. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 

i kredytów 

-116 144,59 24 288,44 89 016,79 25 384,97 89 016,79 25 384,97 

13. Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
-4 736,87 3 891,05 -1 658 395,07 -864 475,27 -1 658 395,07 -864 475,27 

14. Inne korekty z działalności operacyjnej -116 144,59 -19 144,27 -6 538,91 -4 182,00 -6 538,91 -4 182,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+II) 
86 191,82 117 647,95 1 426 426,19 567 197,18 1 426 426,19 567 197,18 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 
          

I. Wpływy 6 504,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

6 504,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach wycenianych metodą 

praw własności 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 2 634,14 2 634,14 2 939,00 2 939,00 2 939,00 2 939,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

2 634,14 2 634,14 2 139,00 2 139,00 2 139,00 2 139,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

a) w jednostkach wycenianych metodą 

praw własności 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

- nabycie aktywów finansowych  0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach 

wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) 

mniejszościowym 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 
3 869,93 -2 634,14 -2 939,00 -2 939,00 -2 939,00 -2 939,00 
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C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej           

I. Wpływy 3 960 000,00 80 000,00 382 227,33 75,36 382 227,33 75,36 

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji 

akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 3 000 000,00 80 000,00 382 227,33 75,36 382 227,33 75,36 

3. Emisja dłużnych papierów 

wartościowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 960 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 4 356 956,41 124 309,94 1 311 377,99 573 436,66 1 311 377,99 573 436,66 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz 

właścicieli 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 937 758,69 17 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów 

wartościowych 
447 000,00 96 000,00 1 171 000,00 572 000,00 1 171 000,00 572 000,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 

leasingu finansowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Odsetki 12 197,72 10 954,94 140 377,99 1 436,66 140 377,99 1 436,66 

9. Inne wydatki finansowe 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 
-396 956,41 -44 309,94 -929 150,66 -573 361,30 -929 150,66 -573 361,30 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. 

+/-  B.III. +/-  C.III.) 
-306 894,66 70 703,87 494 336,53 -9 103,12 494 336,53 -9 103,12 

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, 

w tym: 
-306 894,66 70 703,87 494 336,53 -9 103,12 494 336,53 -9 103,12 

- zmiana stanu środków pieniężnych z 

tytułu różnic kursowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 608 317,86 230 719,33 71 459,80 574 899,45 71 459,80 574 899,45 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 301 423,20 301 423,20 565 796,33 565 796,33 565 796,33 565 796,33 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE 

ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

01.01.2021 r. - 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.07.2021 r. - 

 30.09.2021 r. 

(w zł.) 

01.01.2020 r. -  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

01.07.2020 r. -  

 30.09.2020 r. 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r. 

narastająco 

(w zł.) 

Dane 

przekształcone 

za III kwartał 

2020 r.  

(w zł.) 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

początek okresu (BO) 
6 258 826,57 6 884 870,56 4 963 641,36 5 732 077,52 4 963 641,36 5 732 077,52 

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek 

okresu po korektach 
6 258 826,57 6 884 870,56 4 963 641,36 5 732 077,52 4 963 641,36 5 732 077,52 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

początek okresu 
1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 

podstawowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- emisja akcji serii D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

koniec okresu 
1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 

2. (uchylona) - - - - - - 

3. (uchylona) - - - - - - 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na 

początek okresu 
3 479 864,83 4 773 299,19 2 439 022,58 3 479 864,83 2 439 022,58 3 479 864,83 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) 

zapasowego 
1 293 434,36 0,00 1 040 842,25 0,00 1 040 842,25 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 1 293 434,56 0,00 1 040 842,25 0,00 1 040 842,25 0,00 

- emisji akcji (udziałów) powyżej wartości 

nominalnej (podwyższenie kapitału) 
 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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- z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z podziału zysku (ponad wymaganą 

ustawowo minimalną wartość) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z podziału zysku za rok poprzedni 1 293 434,56 0,00 1 040 842,25 0,00 1 040 842,25 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec 

okresu 
4 773 299,19 4 773 299,19 3 479 864,83 3 479 864,83 3 479 864,83 3 479 864,83 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

na początek okresu - zmiany przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z 

aktualizacji wyceny 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny na koniec okresu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na początek okresu 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 

(funduszy) rezerwowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- podwyższenie kapitału podstawowego 

(niezarejestrowane w KRS) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zarejestrowania w KRS podwyższenia 

kapitału podstawowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na koniec okresu  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 

początek okresu 
1 750,85 -3 129,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu 
1 750,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości Spółki zależnej 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach 
1 750,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 1 293 434,36 554 790,54 1 040 842,25 692 212,69 1 040 842,25 692 212,69 

- podział zysku z lat ubiegłych 1 293 434,36 554 790,54 1 040 842,25 692 212,69 1 040 842,25 692 212,69 

b) zmniejszenie (z tytułu) 1 293 434,36 0,00 1 040 842,25 0,00 1 040 842,25 0,00 

- podział zysku z lat ubiegłych 1 293 434,36 0,00 1 040 842,25 0,00 1 040 842,25 0,00 

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 750,85 554 790,54 0,00 692 212,69 0,00 692 212,69 

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek 

okresu 
0,00 3 219,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- błędy lat poprzednich 4 970,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach 
4 970,02 3 219,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do 

pokrycia  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec 

okresu 
4 970,02 3 219,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 

okresu 
-3 219,17 551 571,37 0,00 692 212,69 0,00 692 212,69 

6. Wynik netto 745 353,25 190 562,71 1 142 813,31 450 600,82 1 142 813,31 450 600,82 

a) zysk netto 745 353,25 190 562,71 1 142 813,31 450 600,82 1 142 813,31 450 600,82 

b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 

okresu (BZ)  
7 075 433,27 7 075 433,27 6 182 678,14 6 182 678,14 6 182 678,14 6 182 678,14 

III. Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 

7 075 433,27 7 075 433,27 6 182 678,14 6 182 678,14 6 182 678,14 6 182 678,14 

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15.11.2021 r. Paweł Wójcicki Prezes Zarządu  

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15.11.2021 r. Maciej Charzyński Główny Księgowy  

IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH 

STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia 

sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu raportu okresowego za III kwartał 2021 r.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Rokiem obrotowym 

jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości 

stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym, za 

wyjątkiem sposobu prezentacji i wyceny nabytych portfeli wierzytelności o czym wspomniane wcześniej. 

Dla poszczególnych elementów sprawozdania finansowego takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 

pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym zaprezentowano dodatkowo przekształcone dane za okres 

poprzedni, tak aby została zachowana spójność pomiędzy dwoma okresami.  

Raport za III kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych.  

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz dane porównawcze za 

okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.  Sprawozdanie finansowe za prezentowany okres sporządzono przy 

założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie 

krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności 

wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Spółkę działalności. 

 

Metody wyceny aktywów i pasywów 
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Poszczególne składniki aktywów i pasywów wykazane w bilansie (pomijając, te które wykazano w wartości nominalnej) 

wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, przy zachowaniu 

zasady ostrożności. 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz 

o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności: 

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji, 

- nabytą wartość firmy, 

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,  

- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

- know-how.  

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej użyteczności, począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. W przypadku, gdy wartości niematerialne i prawne o wartości 

początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 

odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu, umarza się i amortyzuje w 100% ich wartości w momencie 

oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 

zł w dniu przyjęcia do użytkowania odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów operacyjnych Jednostki. 

Spółka stosuje dla wartości niematerialnych i prawnych roczne stawki amortyzacyjne: 

▪ autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 10% - 50% 

▪ inne wartości niematerialne i prawne 5% - 10% 

Na składniki wartości niematerialnych i prawnych, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się 

przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z 

tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe 

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, 

kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.  

Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników 

majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia 

i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, 

przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza 

się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi 

pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia 

środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub 

rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy 

przyjęciu do używania wartość użytkową. 
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Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do 

eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne 

podlegają okresowej weryfikacji pod kątem ich zgodności z okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych. 

W ekonomicznie uzasadnionych sytuacjach decyzją kierownika Jednostki, środki trwałe mogą być umarzane metodą 

degresywną przy zachowaniu zasad wymienionych dla metody liniowej. 

Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) określającej wysokość amortyzacji stanowiącej 

koszty uzyskania przychodów.  

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla 

których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu, umarza się i amortyzuje w 100% ich wartości 

w momencie przekazania do używania.  

Rzeczowe składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości 

początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł zaliczane są do pozostałych materiałów a ich wartość odnoszona jest w koszty 

w momencie przekazania do używania.  

Spółka dla środków trwałych stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne: 

▪ budynki i budowle 2,5% - 4,5% 

▪ urządzenia techniczne i maszyny 14% - 30% 

▪ środki transportu 10% - 20% 

▪ pozostałe środki trwałe 6% - 20% 

Na składniki środków trwałych, co do których istnieje duże prawdopodobieństwie, że w dającej się przewidzieć przyszłości 

nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwalej utraty 

wartości. 

Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem 

pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu 

zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

Klasyfikacja umów leasingu i podobnych 

W przypadku spełnienia warunków uproszczeń określonych w art. 3 ust. 6 z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1e pkt 1-6 Ustawy 

o rachunkowości odnośnie składników używanych przez jednostkę na mocy umów leasingu i podobnych spełniających 

przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości, jednostka kwalifikuje takie umowy dla 

celów bilansowych według zasad podatkowych jako leasing operacyjny, o ile nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na 

rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Wówczas przedmiot 

leasingu nie jest wprowadzany do ksiąg rachunkowych, a kwota czynszu leasingowego obciąża koszty działalności 

operacyjnej. W takim przypadku, przedmiot leasingu ujęty  w ewidencji pozabilansowej. 

W przypadku nie spełnienia warunków uproszczeń określonych w art. 3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości składniki używane 

przez jednostkę na mocy umów leasingu i podobnych spełniające przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 

Ustawy o rachunkowości zaliczane są do środków trwałych. Ich wartość ustalana jest w kwocie wynikającej z tej umowy 



       Dokument Informacyjny One Solution S.A. 

 

Strona | 181  
 
 

i wykazywana w pozycji zobowiązań finansowych, z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. W przypadku 

składników, co do których jednostka podejmie wstępnie (tj. w momencie przyjęcia do użytkowania środków trwałych) decyzję 

aby utrzymywać je do końca okresu ekonomicznej ich użyteczności, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według zasad 

przyjętych dla środków trwałych własnych. W przypadku składników, co do których zakłada się okres użytkowania wyłącznie  

w okresie trwania umowy leasingu lub umowy o podobnych charakterze a następnie jego wykupienie i sprzedaż, podstawę 

amortyzacji ustala się według wartości umownej pomniejszonej o wartość końcową. Wartość końcową ustala się na 

podstawie przewidywanej, możliwej do uzyskania ceny sprzedaży, natomiast okres amortyzacji przyjmuje się zgodnie 

z okresem umowy. W przypadku składników, co do których zakłada się okres użytkowania wyłącznie w okresie obowiązywania 

umowy leasingu lub umowy o podobnym charakterze, po czym następuje zwrot do właściciela, podstawę amortyzacji ustala 

się według wartości umownej pomniejszonej o wartość wykupu. Jednostka weryfikuje na koniec każdego roku obrotowego 

zasadność zastosowanych stawek amortyzacyjnych i na podstawie wyników tej weryfikacji dokonuje ich ewentualnej 

modyfikacji z pierwszym dniem kolejnego roku obrotowego.   

Inwestycje długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe obejmują składniki aktywów trwałych, jako sumę wielkości wynikających z nieruchomości 

inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji lub długoterminowych aktywów finansowych.  

Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się aktywa płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie 

przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo 

powstania według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. 

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasada stosowanych do 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Wycena innych długoterminowych aktywów oraz pozostałych udziałów i akcji, innych papierów wartościowych i pożyczek 

jest dokonywana zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Zgodnie z art. 28b ust. 1Jjednostka korzysta z uproszczenia polegającego 

na odstąpieniu od stosowania  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 poz. 277).  

Aktywa finansowe, za wyjątkiem udzielonych pożyczek, aktywów finansowych utrzymywanych do terminów wymagalności 

oraz składników aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo 

których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób, wycenia się na moment ich ujęcia w księgach 

oraz dzień bilansowy w wartości godziwej z zachowaniem zasady ostrożności. Początkowa wycena powiększana jest o koszty 

transakcji. Koszty transakcyjne ewentualnego zbycia składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie 

aktywów finansowych, chyba że byłyby istotne. Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka 

staje się stroną umowy (kontraktu), z której ten składnik aktywów finansowych wynika. Aktywa finansowe nabyte na rynku 

regulowanym wprowadza się do ksiąg na dzień ich nabycia 

Spółka wykazuje udzielone pożyczki jako inwestycje długoterminowe. Są one prezentowane zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7 

ustawy o rachunkowości - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że kwotę udzielonej 

pożyczki długoterminowej wykazuje się w bilansie wraz z należnymi jednostce, zgodnie z umową, odsetkami. Pożyczkę 

pomniejsza ewentualny odpis aktualizujący. Jeżeli spłata pożyczki następuje w ratach, to tę część rat pożyczki, która podlegać 

będzie spłacie w następnym roku obrotowym po dniu bilansowym (w ciągu 12 kolejnych miesięcy po tym dniu), zalicza się 
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do inwestycji krótkoterminowych. Udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7a 

ustawy o rachunkowości mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia. 

.Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów 

finansowych. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

a) Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku z występowaniem przejściowych różnic 

między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową 

możliwą do odliczenia, 

b) inne rozliczenia międzyokresowe, które dotyczą przyszłych okresów a ich rozliczenie przewidywane jest w okresie dłuższym 

niż 12 miesięcy. 

Zapasy 

Jednostka ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej nie prowadzi ewidencji zapasów. Zakup 

materiałów obciąża bezpośrednio koszty działalności operacyjnej. Jedyną pozycją występującą w tej grupie aktywów mogą 

być zapłacone zaliczki na dostawy i usługi, które wyceniane są wg takich samych zasad jak należności krótkoterminowe. 

Należności krótkoterminowe 

Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności. W bilansie 

należności ujmuje się w wartości brutto pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące. Wartości należności aktualizuje się 

uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty o odpisy aktualizujące, w odniesieniu do należności od dłużników 

postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości, należności kwestionowanych przez dłużników, należności 

przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy 

aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, 

w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. 

Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych 

tytułów nie zaliczonych do aktywów trwałych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP 

dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice pomiędzy kursem waluty na ten dzień 

zastosowanym przez Bank lub kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego płatności, a kursem waluty w dniu powstania 

należności, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

Nierozliczone należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe różnice w wyniku wyceny bilansowej 

ujmowane są w kosztach finansowych lub przychodach finansowych okresu. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do 

kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów). 

Portfele wierzytelności 

W 2020 r. podjęto decyzję o zmianie Polityki Rachunkowości w zakresie prezentacji portfeli wierzytelności. Na dzień 

31.12.2020 r.  zakupione wierzytelności oraz portfele wierzytelności wykazywane są w cenie zakupu  nabycia w pozycji A.III.3c 
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oraz B.II.3c Bilansu „Inne należności od pozostałych jednostek", w zależności od okresu wymagalności. Powyższa zmiana nie 

wpłynęła na prezentację przychodów z tytułu windykacji portfeli wierzytelności przez spółkę One Solution S.A. w ujęciu 

jednostkowym – są one rozpoznawane jako nadwyżka wpływów z windykacji wierzytelności nad ich ceną zakupu nabycia 

(rozliczaną w proporcji do łącznej wartości wierzytelności w portfelu). Jednocześnie proporcjonalnemu pomniejszeniu 

podlega cena zakupu nabycia portfela wykazana jako należności. Natomiast w przypadku spółki Pro Invest Finanse Sp. z o.o. 

przychody pierwotnie były wykazywane w pełnej wysokości wpływów z windykacji wierzytelności. W efekcie zmiany 

prezentacyjnej i uspójniającej rozpoznanie przychodów w Pro Invest Finanse oraz One Solution, przychody w Pro Invest 

zostały pomniejszone o ceną zakupu rozliczaną w proporcji do łącznej wartości wierzytelności w portfelu. Powyższa zmiana 

wynika przede wszystkim z zastosowania zasady ostrożnościowego podejścia. Dzięki niej w maksymalny sposób ograniczono 

ryzyko prezentacji należności i rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu windykacji wierzytelności dla których 

występuje ryzyko, że, nie zostaną zrealizowane. W konsekwencji użytkownik i  odbiorca Sprawozdania Finansowego zyskują 

w pełni ostrożną informację dotyczącą posiadanego przez Spółkę aktywa w  postaci portfeli wierzytelności. Jednocześnie 

Spółka przeprowadza coroczną analizę posiadanych wierzytelności pod kątem utraty wartości i analizuje konieczność 

zawiązania odpisu aktualizującego. Powyższe podejście prezentacyjne potwierdza Z. Fedak w publikacji „Zamknięcie Roku 

2020" pod redakcją A. Płuciennik (Rachunkowość, Warszawa 2020). Jest ono również zgodne z art. 6 ust. 1 pkt i Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. 

Inwestycje krótkoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe Spółka wycenia według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) 

rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej cenie nabycia – jeżeli dla danego składnika 

aktywów została określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w 

inny sposób określonej wartości godziwej. 

Aktywa finansowe zaliczone do kategorii pożyczki udzielone i należności własne wycenia się nie później niż na koniec okresu 

sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego 

czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Jeżeli powstała różnica w wycenie według 

skorygowanej ceny nabycia a według wartości wymagającej zapłaty nie jest istotna, to spółka wycenia pożyczki udzielone i 

należności własne w kwocie wymagalnej zapłaty. 

Środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się 

w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie.  

Transakcje przeprowadzane w walucie obcej ujmowane są w księgach po kursie kupna lub sprzedaży walut banku, z którego 

usług korzysta Spółka, w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, chyba, że dowód 

odprawy celnej wyznacza inny kurs oraz średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 

poprzedzającego ten dzień w przypadku pozostałych operacji. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia  - o 

ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – 

odpowiednio po kursie: 
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▪ faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikających z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna 

walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

▪  średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w 

przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne kursu faktycznie zastosowanego w 

przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych 

operacji. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim 

kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe różnice miedzy dniem zaksięgowania i rozliczenia 

transakcji oraz powstałe w wyniku wyceny bilansowej ujmowane są w kosztach finansowych lub przychodach finansowych 

okresu. 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, a ich 

rozliczenie przewidywane jest w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Wykazywane są w wartości nominalnej przy 

zachowaniu zasady ostrożności. Rozliczenia dokonywane są sukcesywnie w okresach planowanej ich przydatności 

gospodarczej. 

Kapitały (fundusze) własne 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 

określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitały (fundusze) własne obejmują: 

a) kapitał (fundusz) podstawowy, 

b) kapitał (fundusz) zapasowy, 

c) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, 

d) pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, 

e) zysk (strata) z lat ubiegłych, 

f) zysk (strata) netto, 

g) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). 

Kapitał (fundusz) podstawowy 

Kapitał (fundusz) podstawowy powstaje z wpłat akcjonariuszy za nabyte akcje Spółki. Wykazuje się go w wysokości określonej 

w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuj się jako 

aktywa, w pozycji „C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”. 

Kapitał (fundusz) zapasowy 

Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem spółki. Tworzony jest z podziału 

zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości 

nominalnej pomniejszonej o komisji emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
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 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny dotyczy kapitału z urzędowego przeszacowania środków trwałych oraz kapitału 

z aktualizacji wartości inwestycji długoterminowych. 

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem Spółki. Do 

pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych zalicza się kapitał (fundusz) podstawowy w trakcie rejestracji, dotyczący 

podwyższenia wysokości kapitału (funduszu) podstawowego podjętego stosownymi uchwałami NWZA, których zmiany nie 

zostały jeszcze zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień 

bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów rodzajowych, pozostałych 

kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest to kwota podatku dochodowego będąca wymagana do zapłaty 

w przyszłości poprzez wystąpienie różnic przejściowych powiększających zarówno podstawę opodatkowania, jak i sam 

podatek dochodowy. 

Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne - zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem wynagradzania pracownikom 

przysługuje prawo do odpraw emerytalnych i rentowych, w wysokości określonej w Kodeksie Pracy. W Spółce nie występuje 

konieczność tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. 

Pozostałe rezerwy obejmują rezerwy tworzone na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 

których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym 

z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego. 

Rozliczenia międzyokresowe niemające charakteru rezerw dokonywane są wówczas, gdy poniesione koszty dotyczą 

przyszłych okresów sprawozdawczych w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący i kolejne 

okresy sprawozdawcze. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 nie dokonuje się biernego rozliczenia 

międzyokresowego kosztów lecz wykazuje jako zobowiązanie wobec dostawców wartości przyjętych choć 

niezafakturowanych dostaw, towarów, materiałów i usługi, i to także wtedy gdy wysokość tej kwoty wymaga szacunku. W taki 

sposób Spółka wykazuje rezerwę na badanie niniejszego sprawozdania finansowego. 

Zobowiązania 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie 

zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty 

finansowe, które wycenia się według wartości godziwej. 

Zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa 

NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu 

płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez Bank lub kursem średnim NBP z 

dnia poprzedzającego płatność, a kursem waluty w dniu powstania zobowiązań, odnoszone są odpowiednio na przychody 

lub koszty operacji finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub 
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ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na 

zwiększenie lub zmniejszenia tych kosztów). 

Nierozliczone zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań w walutach 

obcych, powstałe na dzień wyceny bilansowej zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do 

przychodach finansowych okresu. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub 

ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 

Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie 

uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są 

uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań, chyba że byłyby istotne. Składnik zobowiązań finansowych jest 

wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika.  

Zobowiązania finansowe dzielone są na: 

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 

- pozostałe zobowiązania finansowe. 

Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Jednostka określa klasyfikacje 

swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień 

sprawozdawczy. 

Jeżeli termin wymagalności zobowiązań przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 

krótkoterminowe. 

Inne długoterminowe zobowiązania finansowe wykazuje się w cenie nabycia przy zachowaniu zasady ostrożności. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności. Obejmują przede wszystkim 

środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych 

w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. 

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, 

równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych 

sfinansowanych z tych źródeł. Ponadto do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się ujemną wartość firmy, 

nadwyżkę zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotyczącą kontraktów długoterminowych, równowartość 

otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach 

sprawozdawczych, zakup należności poza giełdą. 

Zaliczki otrzymane na dostawy Spółka prezentuje w bilansie w „Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych 

jednostek – zaliczki otrzymane na dostawy”. 

Zasady ustalania wyniku finansowego 
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Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 

związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania 

płatności. Wynik finansowy ustala się także w oparciu o zasadę współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytuły podatku dochodowego od osób prawnych. 

Przychody netto ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny 

podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, 

towarów i materiałów przekazano nabywcy. 

Spółka, jako przychody ze sprzedaży wykazuje wartość zwindykowanych wierzytelności, które nabyła w drodze umowy 

przelewu wierzytelności, pomniejszone o proporcjonalny koszt nabycia w stosunku do spłaty, tj. przychody z tytułu 

zwindykowanych wierzytelności prezentowane są jako nadwyżka wpływów z windykacji wierzytelności nad ich ceną zakupu 

nabycia (rozliczaną w proporcji do łącznej wartości wierzytelności w portfelu). Wśród przychodów wykazywane są również 

wartości sprzedanych usług windykacyjnych, prowadzonych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.  

Spółka zależna, przed wprowadzeniem wspomnianych zmian w zakresie prezentacji nabytych wierzytelności wykazywała jako 

przychów netto ze sprzedaży wpływ z windykowanych kwot, natomiast koszt w wysokości proporcjonalnej do spłaty 

prezentowała w pozostałych kosztach rodzajowych. W celu zachowania spójności danych na poziomie konsolidacji, 

począwszy od sprawozdania finansowego Spółka zależna prezentuje przychody z tytułu zwindykowanych wierzytelności 

prezentowane są jako nadwyżkę wpływów z windykacji wierzytelności nad ich ceną zakupu nabycia (rozliczaną w proporcji 

do łącznej wartości wierzytelności w portfelu). 

Koszty działalności operacyjnej 

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Specyficzne koszty związane z charakterem działalności dotyczą usług 

obcych związanych z windykacją wierzytelności, kosztów podatków i opłat związanych głównej mierze z opłatami 

wynikającymi z windykacji wierzytelności. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są pośrednio związane z działalności Spółki, w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia 

niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe 

ryzyko kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, spisania należności lub zobowiązań, zawiązania 

lub rozwiązania odpisów aktualizujących należności. 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe dotyczą przychodów z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 

inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. 

Koszty finansowe dotyczą kosztów odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych 

różnic kursowych nad dodatnimi. 

Opodatkowanie 
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Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz zmiana stanu 

aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich 

wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Spółka ustala aktywa i tworzy rezerwę 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Wykazywana w rachunku zysków i strat część 

odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw a aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego.  

One Solution S.A. jako spółka kapitałowa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie podlega 

zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych.  

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi. W związku ze spełnieniem przez Spółkę definicji małego podatnika, jednostka rozlicza podatek dochodowy od 

osób prawnych w wysokości 9% 

V. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY 

RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 

CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

Dane jednostkowe 

Emitent w III kwartale 2021 roku w ujęciu jednostkowym osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 34.872,34 zł. W 

porównaniu do III kwartału 2020 roku oznacza spadek o 56,87%.  Strata operacyjna w III kwartale wyniosła 14.075,67 i był o 

39.776,11 zł niższy w stosunku do analogicznego kwartału r/r. Należy nadmienić, że za dodatnie saldo wyniku operacyjnego 

miały wpływ pozostałe przychody operacyjne w wysokości 157.371,15 zł czyli umorzenie części subwencji z Tarczy Finansowej 

PFR 1.0. w wysokości 143.159,94 zł.  Z kolei w tym okresie Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 11.091,04 zł, co oznacza 

spadek r/r na poziomie 57,06%.  Rentowność netto na koniec IIII kwartału 2021  roku wyniosła 31,80% 

Narastająco po III kwartałach bieżącego roku Spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 190 904,02 zł. i była o 277.004,39 zł 

niższa w porównaniu do III kwartału 2020 roku tj. wystąpił spadek o 59,20%.  Zysk operacyjny po III kwartałach 2021 wyniósł 

79.699,40 zł, i był niższy do analogicznego okresu o 207.309,89 zł, co w ujęciu procentowym r/r oznacza spadek o 72,23%  

Natomiast zysk netto w opisywanym okresie wyniósł 128.981,25 zł, był niższy o 153.965,02 zł., czyli r/r spadł o 53,84%. 

Suma aktywów i pasywów na koniec trzeciego kwartału 2021 roku wyniosła 15 527 493,05 zł, kapitał własny                   

12.492.201,42 zł, należności krótkoterminowe 3.848.393,61 zł oraz 232.230,31 zł środków pieniężnych. Spółka posiada w 

zobowiązaniach krótkoterminowych, inne zobowiązania w wysokości 2.414.913,72 zł. Zobowiązania te dotyczą windykacji z 

wierzytelności obcych pozyskanych przez Spółkę, która to działalność jest obecnie mocno rozwijana. W przypadku pozyskania 

nowej wierzytelności do obsługi, Spółka podpisuje z kontrahentem umowę cesji wierzytelności, gdzie Spółka windykuje we 

własnym imieniu z wierzytelności, którą posiada. Strony umawiają się, że płatność odzwierciedla umowny % od każdej 

zwindykowanej złotówki. Przy takim podejściu księgowym pokrycie zobowiązań znajduje się w należnościach. Emitent za taką 

windykacją pobiera wynagrodzenie od 5% do 30% wartości wierzytelności. W przypadku uznania przez Spółkę braku podstaw 

do dalszej egzekucji, jednostronnym oświadczeniem woli Emitent rozwiązuje umowę cesji wierzytelności, oddając wszelkie 

prawa i obowiązki z tej wierzytelności.  
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W październiku 2021 roku, Spółka nabyła portfel wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek o łącznej wartości 

nominalnej 790.846,35 zł wobec 389 podmiotów. Emitent nie wyklucza zakupu kolejnych portfeli wierzytelności                             

telekomunikacyjnych i pożyczkowych w najbliższym czasie. 

Dane skonsolidowane   

Grupa One Solution w III kwartale 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 

405.948,29 zł, a w ujęciu narastającym była to sprzedaż na poziomie 1 321 602,37 zł. Skonsolidowany zysk operacyjny w                           

III kwartale wyniósł  165.966,30 zł, a po trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 707.836,43 zł. Należy nadmienić, że na wynik 

operacyjny duży wpływ w kwocie 233.159,94 zł miało umorzenie dwóch Tarczy Finansowej PFR 1.0, odpowiednio 90.000,00 

dla Spółki Pro Invest Finanse Sp. z o.o. oraz 143.159,94 zł dla Spółki One Solution S.A. Skonsolidowany wynik netto w III 

kwartale 2021  roku wyniósł 190.562,71 zł, a po trzech kwartałach 2021 roku było to 745.363,25 zł. Skonsolidowana suma 

aktywów i pasywów na koniec trzeciego kwartału 2021 roku wyniosła 10.348.740,49zł, skonsolidowany kapitał własny 

7.075.433,27 zł, skonsolidowane należności krótkoterminowe 9.605.970,21 zł. 

Obecnie ze względu na wzrost zakażeń, nie zdecydowano się na zamknięcie poszczególnych branż w gospodarce, Sądy oraz 

Kancelarie Komornicze wróciły do stacjonarnej  pracy co pozwala optymistycznie patrzeć na wyniki osiągnięte przez Grupę w 

kolejnej części roku na zakup nowych portfeli wierzytelności. 

Na przychody ze sprzedaży składają się przychody z windykacji wierzytelności zakupionych na własny rachunek (portfele 

konsumpcyjne oraz korporacyjne), a także przychody z tytułu windykacji na zlecenie oraz inne. Spadku przychodów należy 

upatrywać przede wszystkim w fakcie zmniejszenia się wpływów w dobrowolnych spłat dłużników (Ugód), a także w związku              

z przepisami COVID-owymi, które chronią dłużników przed licytacjami i eksmisjami z miejsc zamieszkania, oraz 

przedłużającymi się postępowaniami sądowymi w sprawach związanych z uruchamianiem środków z planów podziałów. 

Obecnie Grupa oczekuje na wpływ odzysków z kilku kilkunastu postępowań licytacyjnych. Grupa szacuje zwiększone wpływy 

z tego tytułu w IVQ 2021 roku oraz 1Q 2022. 

VI. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W 

ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2021 roku i lata następne. 

VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

Nie dotyczy. 

VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie. 

IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

W skład Grupy Kapitałowej One Solution S.A. wchodzą: One Solution Spółka Akcyjna jako jednostka dominująca oraz Pro 

Invest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jako jednostka zależna. 
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Pomimo spełnienia warunków pozwalających na zwolnienie od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

Zarząd One Solution S.A. podjął decyzję o jego sporządzeniu. 

Konsolidacja sprawozdań finansowych przeprowadzana jest metodą pełną. 

  

Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

ONE SOLUTION S.A. 

Ul. Popłacińska 18 

09-402 Płock 

Miejsce, w którym skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest dostępne 

ONE SOLUTION S.A. 

Ul. Popłacińska 18 

09-402 Płock 

Nazwa i siedziba jednostki zależnej 

PRO INVEST FINANSE Sp. z o.o. 

Ul. Popłacińska 18 

09-402 Płock 

Ilość udziałów w Spółce zależnej 

Wartość nominalna udziałów w Spółce zależnej 

Wartość emisyjna udziałów w Spółce zależnej 

Udział w kapitale zakładowym Spółki zależnej 

Udział w prawach głosu na ZZW 

26 980,00 

1 344 500,00 

11 024 900,00 

100,00% 

100.00% 

X. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. 

XI. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ 

Nie dotyczy. 

XII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ 

PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu na dzień publikacji niniejszego raportu, ze szczegółowym wykazem 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Akcjonariusz Liczba akcji Seria akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Venta Invest Sp. z o.o. 5 201 053 B, C 5 201 053 33,34% 33,34% 

Piotr Międlar 3 824 479 A, B, D 3 824 479 24,52% 24,52% 

„Aureus” Sp. z o.o. 1 999 000 A 1 999 000 12,81% 12,81% 

Bogusław Szwedo 1 495 000 B 1 495 000 9,58% 9,58% 

Pozostali akcjonariusze 3 080 468 B, C, D 3 080 468 19,75% 19,75% 

SUMA 15 600 000  15 600 000 100,00% 100,00% 

XIII. NFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

Dane jednostkowe 
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Opis stanowiska 

Stan na 
30.09.2021 r. 

w przeliczeniu na 
pełne etaty 

Stan na 
30.09.2021 r. 

w przeliczeniu na 
osoby 

Ogółem, z tego: 8,00 10,00 

- członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5,00 5,00 

- pracownicy umysłowi (biurowi) 2,00 4,00 

- pracownicy fizyczni 0,00 0,00 

- uczniowie 0,00 0,00 

- osoby wykonujące pracę nakładczą 0,00 0,00 

- powołanie 1,00 1,00 

 

W okresie sprawozdawczym One Solution Spółka Akcyjna zatrudniała 4 pracowników biurowych na podstawie umów o pracę, 

co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,0 etatu.  

Ponadto, Spółka zatrudniała 5 członków Rady Nadzorczej na podstawie umów powołania uchwałą WZA. Prezes Zarządu pełni 

swoją funkcję z tytułu powołania.  

 

Dane skonsolidowane 

Opis stanowiska 

Stan na 
30.09.2021 r. 

w przeliczeniu na 
pełne etaty 

Stan na 
30.09.2021 r. 

w przeliczeniu na 
osoby 

Ogółem, z tego: 14,00 16,00 

- członek Rady Nadzorczej powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5,00 5,00 

- pracownicy umysłowi (biurowi) 8,00 9,00 

- Umowa zlecenia (obsługa prawna adwokat) 1,00 1,00 

- pracownicy fizyczni 0,00 0,00 

- uczniowie 0,00 0,00 

- osoby wykonujące pracę nakładczą 0,00 0,00 

- powołanie 1,00 1,00 

 

W okresie sprawozdawczym Grupa One Solution Spółka Akcyjna zatrudniała 9 pracowników biurowych na podstawie umów 

o pracę, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8,0 etatu oraz 1 osobę na podstawie umowy zlecenia (adwokat). 

Ponadto, Grupa zatrudniała 5 członków Rady Nadzorczej na podstawie umów powołania uchwałą WZA. Prezes Zarządu pełni 

swoją funkcję z tytułu powołania.  

XIV. PODPISY 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15.11..2021 r. Paweł Wójcicki Prezes Zarządu  

 

 

VI. Statut 
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Tekst jednolity statutu  

„One Solution Spółka Akcyjna” 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1. 

Założyciele 
Założycielami Spółki są: Spółka pod firmą: " AUREUS"  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie i Jarosław Stanisław KARPIŃSKI. 
 

§ 2. 
Firma 

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: One Solution Spółka Akcyjna. 
2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu One Solution S.A. oraz wyróżniającego ją  znaku graficznego (logo). 

 
§ 3. 

Siedziba 
Siedzibą Spółki jest miasto Płock. 

 
§ 4. 

Obszar działalności 
Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, 
a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

 
§ 5. 

Czas trwania 
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

 
§ 6. 

Przedmiot działalności 
6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 
1) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
2) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 
3) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, 
4) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 
5) 64.91.Z - Leasing finansowy, 
6) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, 
7)  66.19.Z -  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, 
8) 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 
6.2. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuję się do 
jej uzyskania przed podjęciem działalności. 
6.3. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze,  
w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe a także uczestniczyć w kraju i za granicą,  
w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów prawa. 
6.4. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami 
lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą. 

 
II. Kapitał zakładowy 

§ 7. 
7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli 
się na 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, w tym: 
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości 
nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o 
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wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 
0,10-zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 
0,10-zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
7.2 Akcje na okaziciela serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte w całości 
wkładem pieniężnym. 
7.3 Akcje na okaziciela serii B zostały opłacone w całości do dnia 31 grudnia 2015 roku i pokryte w całości 
wkładem niepieniężnym, w postaci łącznie 26.000 (dwudziestu sześciu tysięcy) równych i niepodzielnych 
udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,-zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), w Spółce pod firmą: PRO 
INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000537464. 
7.4 Akcje na okaziciela serii C zostaną opłacone w całości do 31 marca 2016 roku i pokryte w całości wkładem 
pieniężnym. 
7.5 Wszystkie akcje serii A są akcjami na okaziciela. 
7.6 Wszystkie akcje serii B są akcjami na okaziciela. 
7.7 Wszystkie akcje serii C są akcjami na okaziciela. 
7.8 Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisje nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości 
nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi. 
7.9 Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz 
z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady 
Nadzorczej. 
7.10 Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej 
wartości nominalnej nie większej niż 1.170.000 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału 
zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda akcja. 
7.11 Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach 
kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu 
przewidującej kapitał docelowy. 
7.12 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części 
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 
7.13 Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach 
kapitału docelowego obejmuje jedynie emisje nowych akcji, jednorazową lub wielokrotną, jedynie w ramach 
subskrypcji prywatnej. 
7.14 Zarząd jest upoważniony do wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji nowej 
emisji w ramach kapitału docelowego. 
7.15 Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub uchwała Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: 
1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, jednak nie niższej niż 0,10-zł (dziesięć groszy) za każdą akcje oraz określania 
innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, 
2) ustalaniu zasad podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania 
akcji w drodze oferty prywatnej, 
3) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji 
akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 
4) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji 
akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 
do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 
7.16 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. 
7.17 Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego 
lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
7.18 Uchwałą Walnego Zgromadzenia akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Akcje 
uprzywilejowane co do prawa głosu są akcjami imiennymi. Wszelkie przywileje przyznane tym akcjom wygasają 
z chwilą ich zamiany na akcje na okaziciela.  
7.19 Akcje na okaziciela mogą być uchwałą Walnego Zgromadzenia zamieniane na akcje imienne. 
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§ 8. 
Umorzenie akcji 

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę  
z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych. 

 
III. Orany spółki 

§ 9. 
Organami Spółki są: 
1. Zarząd, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 

 
§ 10. 

Zarząd Spółki 
10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. 
Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem 
pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza. 
10.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany 
jest przez założyciela. 
10.3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. 

 
§ 11. 

Reprezentacja 
11.1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentują ją na zewnątrz. 
11.2. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu 
samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
11.3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie 
zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 

 
§ 12. 

12.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
12.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody Wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek 
Zarządu. 

 
§ 13. 

Rada Nadzorcza 
13.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa dwa lata, 
a każdej następnej trzy lata. 
13.2 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki łącznie i osobiście. Wyłącza się możliwość 
wykonywania przez członków Rady Nadzorczej indywidualnej kontroli jednoosobowej. 

 
§ 14. 

Zadania Rady Nadzorczej 
14.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. 
14.2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji 
Rady Nadzorczej należy: 
a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności; 
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 
c) wyrażenie zgody nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej; 
d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz 
wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach; 
e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną; 
f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę każdej umowy wykraczającej poza zwykły dla Spółki zakres 
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działalności; 
g) wybór audytora spółki; 
h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 
i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 5.000.000,-zł (pięć 
milionów złotych 00/100), w jednym roku bilansowym, 
j) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;- 
k) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 
(jedną dwudziestą) części kapitału akcyjnego. 

 
§ 15. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej 
15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 
15.2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć 
wykonywanie tej funkcji innemu członowi Rady. 
15.3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący lub jego 
zastępca, zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co 
najmniej połowy składu członków Rady, posiedzenie to powinno zostać zwołane w ciągu siedmiu dni od dnia 
złożenia wniosku. 

 
§ 16. 

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 
16.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniu, na które zostali na co najmniej trzy dni przed 
terminem, pisemnie zaproszeni wszyscy członkowie Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest 
obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. 
16.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie  równej liczy głosów za 
i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego posiedzenia. 
16.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 
członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

 
§ 17. 

Walne Zgromadzenie 
17.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
17.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 
terminie wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego 
roku obrotowego. 
17.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie 
Zgromadzenia uzna za wskazane. 
17.4 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu lub w Krakowie. 
 

§ 18. 
Kworum, prawo głosu, uchwały 

18.1. O ile postanowienia niniejszego statutu lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, każda akcja daje na 
Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 
18.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż 
połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. 
18.3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga 
wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 
(dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 
18.4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno 
być dokonane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem możliwości 
przewidzianych w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych. 

 
§ 19. 
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Zadania Walnego Zgromadzenia 
19.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. 
19.2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Porządek obrad może ustalić Rada Nadzorcza  
w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą. 
19.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą cześć kapitału zakładowego, 
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem 
Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone po upływie wskazanego wyżej terminu, zostanie ono 
potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

IV Gospodarka Spółki 
§ 20. 

Rachunkowość Spółki 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

 
§ 21. 

Kapitały 
Spółka może tworzyć następujące kapitały: 
a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitał rezerwowy, 
d) fundusze celowe. 

 
§ 22. 

Bilans 
Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie 
Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień 
upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie. 

 
§ 23. 
Zysk 

23.1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: 
a) dywidendę dla akcjonariuszy, 
b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze, 
c) inwestycje, 
d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
23.2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają  
w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa dnia wypłaty, dzień 
wypłaty zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą. 
23.3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli 
Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. 

 
§ 24. 

Inne postanowienia 
24.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. 
24.2. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach wskazanych przez 
przepisy ustawy. 
24.3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego 
rejestru. 
24.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.”. 
 

VII. Odpis z KRS 
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VIII. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów 
niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat 
obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub 
jego poprzednika prawnego, chyba, że zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było 
wymagane 

 
 
W okresie ostatnich dwóch lat nie były wnoszone wkłady niepieniężne,  jednakże emitent zamieszcza raport z 
wyceny wkładów na pokrycie akcji serii B z roku 2015 r.  
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IX. Definicje skrótów  
 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, KSH 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KW Księga Wieczysta 

Marża EBIT Zysk z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzedaży produktów*100% 

Marża EBITDA 
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/Przychody netto ze sprzedaży 
produktów * 100% 

Marża netto Zysk netto /Przychody netto ze sprzedaży produktów *100% 

metodyki agile metodyki programowania zwinnego wykorzystywane przy realizacji projektów z zakresu IT 

MSR/ MSSF 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NC, NewConnect, rynek 
NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution z siedzibą w Płocku 

Ordynacja podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. 
zm.) 

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Quick ratio (Aktywa obrotowe – Zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z 
dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rotacja należności (w dniach) 
Poziom należności krótkoterminowych na koniec okresu/Przychody netto ze sprzedaży 
produktów w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni) 

Rotacja zapasów (w dniach) 
Poziom zapasów na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni 
(domyślnie 360 dni) 

Rotacja zobowiązań (w dniach) 
Poziom zobowiązań handlowych na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym 
okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni) 

Rynek NewConnect, 
NewConnect, Alternatywny 
System Obrotu, ASO 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 
30 sierpnia 2007 r. 

Spółka, One Solution Spółka 
Akcyjna, One Solution S.A., 
Emitent 

One Solution Akcyjna z siedzibą w Płocku (dawnej: Cerber Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Płocku) 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut One Solution Akcyjna z siedzibą w Płocku 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 
poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o 
ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
51, poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. 
Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 
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Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 
768, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie One Solution Akcyjna z siedzibą w Płocku 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd One Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 

 


