DOKUMENT OFERTOWY

One Solution S.A. z siedzibą w Płocku
sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji 11.7000.000 akcji na okaziciela serii E, o wartości
nominalnej 0,10 zł. każda akcja
Dokument Ofertowy został sporządzony celem dochowania wymagań przewidzianych w art. 37a. ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.
Dokument Ofertowy został sporządzony w związku z ofertą akcji serii E One Solution S.A. („Spółka” lub „Emitent”),
emitowanych w oparciu o uchwałę nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
W wyniku oferty akcji serii E One Solution S.A. zakładane wpływy brutto One Solution S.A. na terytorium Unii
Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż
1.000.000 euro i wraz z wpływami, które One Solution S.A. zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich
papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą
mniejsze niż 1.000.000 euro.
Oferta stanowi zarazem subskrypcję prywatną, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”)
Akcje objęte niniejszym Dokumentem Ofertowym są akcjami zwykłymi na okaziciela, nieuprzywilejowanymi. Akcje
mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii E, wraz z innymi seriami swych akcji, równymi im w
prawach, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu („ASO”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. – po zakończeniu emisji akcji serii E, tj. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w
rezultacie tej emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 3 ust. 1a
Regulaminu ASO.
Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO a jego
treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwagi na brak takiego
obowiązku.
Niniejszy Dokument Ofertowy wraz z załącznikami może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego
dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO, który będzie sporządzony przez Spółkę w
związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Oferowanych będących przedmiotem niniejszej oferty, do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym i załącznikach nie stanowią porady prawnej, finansowej, inwestycyjnej
lub podatkowej.
Niniejszy Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru
Finansowego, z uwagi na brak takiego obowiązku.
Dokument Ofertowy został sporządzony w Płocku w dniu 12.08.2022 r.
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I.

Podstawowe informacje o One Solution S.A.
1.

Informacje ogólne

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
64.99.Z

Podstawowy przedmiot działalności

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie
indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
0000588729

KRS

(Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 560 000,00 zł
I dzieli się na:

Kapitał zakładowy

- 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 konsumenckich (B2C), gospodarczych (B2B) zarówno
pierwotnych jak i wtórnych, zarządzaniem nimi 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.
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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.
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. One Solution S.A. wraz ze
spółką zależną Pro Invest Sp. z o.o. tworzą grupę kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości („Grupa Emitenta”)
Organy Spółki
Zarząd
W skład Zarządu ONE SOLUTION S.A. na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego 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 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.

2.

Informacje finansowe
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Wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za rok obrotowy 2021 (na podstawie rocznego
sprawozdania finansowego)

Stan na 31.12.2021 r.

Stan na 31.12.2020 r.

(PLN)

(PLN)

Kapitał własny

12 404 681,52

12 368 190,19

Kapitał zakładowy

1 560 000,00

1 560 000,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 486 279,76

3 140 160,95

Zobowiązania długoterminowe

213 579,43

182 980,00

Zobowiązania krótkoterminowe

2 903 818,33

2 644 666,95

Aktywa razem

15 890 961,28

15 508 351,14

Należności długoterminowe

0,00

4 480,00

Należności krótkoterminowe

4 026 620,10

3 503 211,82

158 604,87

589 238,64

01.01.2021 r. -

01.01.2020 r. -

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

(PLN)

(PLN)

232 531,45

465 458,79

Zysk (strata) ze sprzedaży

-94 425,75

179 153,24

Amortyzacja

22 657,33

24 567,89

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-30 917,44

216 520,25

Zysk (strata) brutto

48 457,33

313 553,07

Zysk (strata) netto

36 491,33

287 311,07

-478 498,53

278 328,35

-122 307,99

-3 156,91

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

170 172,75

252 298,96

Przepływy pieniężne netto, razem

-430 633,77

527 470,40

Liczba akcji (w szt.)

15 600 000

15 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

0,0023

0,0184

Wartość księgowa na jedną akcję

0,17

0,17

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
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Stan na 31.12.2021 r.
(PLN)

Stan na 31.12.2020 r.
(PLN)
Dane przekształcone

Kapitał własny

6 494 771,12

6 096 199,29

Kapitał zakładowy
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa razem
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 560 000,00
4 491 160,77
398 664,69
3 227 284,08
10 985 931,89
0,00
9 755 355,38
165 578,08

1 560 000,00
4 958 312,23
918 300,39
3 207 205,84
11 054 511,52
0,00
9 402 410,20
608 317,86

01.01.2021 r. 31.12.2021 r.
(PLN)

01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
(PLN) Dane
przekształcane

1 467 242,86

2 487 890,36

351 072,84
78 253,71
487 745,69
545 326,83
398 571,83
178 138,52
-22 534,18
-598 344,12
-442 739,78
15 600 000
0,0255
0,4163

1 319 523,14
69 117,46
1 344 359,19
1 337 484,85
1 139 623,85
1 604 943,28
-5 295,91
- 1 062 789,31
536 858,06
15 600 000
0,073
0,3908

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży
Amortyzacja
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Wartość księgowa na jedną akcję

Kompletne dane finansowe Emitenta zostały udostępnione w raporcie rocznym za rok 2021, opublikowanym
w dniu 22 marca 2022 r. Link do raportu:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194666&title=Raport+roczny+za+rok+2021

Szczegółowe jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r. (na podstawie raportu
kwartalnego)

Bilans jednostkowy
Stan na dzień

AKTYWA

31.03.2022 r.
(w zł.)

A. ATYWA TRWAŁE

11 650 018,81

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

2. Wartość firmy

0,00

3. Inne Wartości niematerialne i prawne

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

95 545,49

1. Środki trwałe

95 545,49

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00
26 341,66

c) urządzenia techniczne i maszyny

5 250,00

d) środki transportu

63 953,83
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e) inne środki trwałe

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

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

0,00

3. Od pozostałych jednostek

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

11 203 401,32

1. Nieruchomości

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

11 203 401,32

a) w jednostkach powiązanych

11 055 699,96

- udziały lub akcje

11 024 900,00

- inne papiery wartościowe

0,00

- udzielone pożyczki

30 799,96

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

- udziały lub akcje

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach

0,00
147 701,36

- udziały lub akcje

0,00

- inne papiery wartościowe

147 701,36

- udzielone pożyczki

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

351 072,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

351 072,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

Stan na dzień

AKTYWA

31.03.2022 r.
(w zł.)

B. ATYWA OBROTOWE

6 672 197,87

I. Zapasy

0,00

1. Materiały

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

4. Towary

0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
3. Należności od pozostałych jednostek

0,00
6 563 672,19
10 350,00
0,00
6 553 322,19

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

42 039,60

- do 12 miesięcy

42 039,60

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

0,00
14 178,20

Strona | 6

Dokument Ofertowy One Solution S.A.

c) inne

6 497 104,39

d) dochodzone na drodze sądowej

0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

102 147,92

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

102 147,92

a) w jednostkach powiązanych

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

102 147,92

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

102 147,92

- inne środki pieniężne

0,00

- inne aktywa pieniężne

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
D. UZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

6 377,76
0,00
0,00

AKTYWA RAZEM

18 322 216,68

Stan na dzień

PASYWA

31.03.2022 r.
(w zł.)

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

12 347 862,30

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

1 560 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

10 806 439,34

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów
(akcji)

9 920 000,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

38 242,18

VI. Zysk (strata) netto

-56 819,22

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

0,00
5 974 354,38

I. Rezerwy na zobowiązania

371 494,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

371 494,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy

0,00
0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

201 853,21

1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

3. Wobec pozostałych jednostek

201 853,21

a) kredyty i pożyczki

172 115,06

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe

0,00
29 738,15
0,00
0,00
5 401 007,17

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

b) inne

0,00
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2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00
5 401 007,17
137 381,64
0,00

c) inne zobowiązania finansowe

6 677,37

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

22 922,54

- do 12 miesięcy

22 922,54

- powyżej 12 miesięcy

0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0,00

f) zobowiązania wekslowe

0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

162 558,58
4 120,51
5 067 346,53

4. Fundusze specjalne

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

1. Ujemna wartość firmy

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

- długoterminowe

0,00

- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

0,00
18 322 216,68

Rachunek zysków i strat jednostkowy
01.01.2022 r. -

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY

31.03.2022 r.
(w zł.)

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
ujemna)
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii

35 941,08
0,00
35 941,08
0,00
0,00
0,00
128 336,87
6 737,01
0,00

III. Usługi obce

60 160,79

IV. Podatki i opłaty, w tym:

27 884,43

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00
15 112,08
936,50
17 506,06
0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-92 395,79

D. Pozostałe przychody operacyjne

13 000,25

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

II. Dotacje

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne

0,00
13 000,25
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E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

195,99
0,00
0,00
195,99

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

-79 591,53

G. Przychody finansowe

31 177,59

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym:

0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych

0,00
31 177,59
799,96

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

- w jednostkach powiązanych

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

V. Inne

0,00

H. Koszty finansowe

5 018,28

I. Odsetki, w tym:

5 012,40

- dla jednostek powiązanych

0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

- w jednostkach powiązanych

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

IV. Inne

5,88

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)

-53 432,22
3 387,00
0,00
-56 819,22

Jednostkowy rachunek przepływu środków pieniężnych
01.01.2022 r. -

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA

31.03.2022 r.
(w zł.)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

-56 819,22

II. Korekty razem

-58 162,81

1. Amortyzacja

6 737,01

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-30 534,47

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów

0,00
2 612,00
0,00

7. Zmiana stanu należności

-2 537 052,09

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

2 496 301,99

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)

3 772,75
0,00
-114 982,03

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00
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2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:

0,00
0,00

a) w jednostkach powiązanych

70 000,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- zbycie aktywów finansowych

0,00

- dywidendy i udziały w zyskach

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

- odsetki

0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych

0,00

II. Wydatki

0,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

- nabycie aktywów finansowych

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

0,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy

0,00

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału

0,00

2. Kredyty i pożyczki

0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

4. Inne wpływy finansowe

0,00

II. Wydatki

11 474,92

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli

0,00

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki

0,00
9 228,15
0,00
0,00
1 611,22
635,55

9. Inne wydatki finansowe

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

-11 474,92

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III. + C.III.)

-56 456,95

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:

-56 456,95

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu

158 604,87

G. Środki pieniężne na koniec okresu

102 147,92

- o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
01.01.2022 r. -

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

31.03.2022 r.
(w zł.)

I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu (BO)
- korekty błędów podstawowych

12 402 930,67
1 750,85
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I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach

12 404 681,82

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1 560 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

0,00

a) zwiększenie ( z tytułu)

0,00

- emisja akcji serii D

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

- umorzenia udziałów (akcji)

0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

1 560 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

10 806 439,34

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

- emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału)

0,00

- z podziału zysku (ustawowo)

0,00

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

0,00

- z podziału zysku za rok poprzedni

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

- pokrycia straty
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości

0,00
10 806 439,34
0,00

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

- zbycia środków trwałych

0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

- podwyższenie kapitału podstawowego (niezarejestrowane w KRS)

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

- zarejestrowania w KRS podwyższenia kapitału podstawowego

0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

1 750,85

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

1 750,85

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

0,00
1 750,85
1 750,85

a) zwiększenie (z tytułu)

287 311,07

- podział zysku z lat ubiegłych

36 491,33

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

- pokrycia straty z lat ubiegłych

0,00

- podział zysku z lat ubiegłych
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00
38 242,18

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00

- korekty błędów podstawowych

0,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

- pokrycie straty z lat ubiegłych

0,00
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5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

38 242,18

6. Wynik netto

-56 819,22

a) zysk netto

0,00

b) strata netto

56 819,22

c) odpisy z zysku

0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

12 347 862,30

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia

12 347 862,30

straty)

Skonsolidowany bilans
AKTYWA
A. ATYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy

Stan na dzień
31.03.2022 r.
(w zł.)
733 456,27

Stan na dzień
31.03.2021 r.
(w zł.)
413 018,98

6 938,02

17 814,02

0,00

0,00

0,00

0,00

6 938,02

17 814,02

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

0,00

1. Wartość firmy - jednostki zależne

0,00

0,00

2. Wartość firmy - jednostki współzależne

0,00

0,00

III. Rzeczowe aktywa trwałe

375 446,26

28 943,07

1. Środki trwałe

375 446,25

28 943,07

0,00

0,00

26 341,66

0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny

22 289,71

25 343,07

d) środki transportu

326 814,88

3 600,00

e) inne środki trwałe

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

IV. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

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

0,00
0,00

0,00
0,00

58 816,89

58 816,89

0,00

0,00

3. Inne Wartości niematerialne i prawne

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

V. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej
lub metodą proporcjonalną
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą
praw własności
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
d) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

148 501,32

58 816,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
148 501,32

0,00
58 816,89

0,00

0,00

148 501,32

58 816,89

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00
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VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

351 072,00

307 445,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

351 072,00

307 445,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Stan na dzień
31.03.2022 r.
(w zł.)
12 449 435,25

Stan na dzień
31.03.2021 r.
(w zł.)
9 983 284,67

I. Zapasy

0,00

0,00

1. Materiały

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

AKTYWA
B. ATYWA OBROTOWE

4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
3. Należności od pozostałych jednostek

0,00

0,00

350,00

350,00

12 319 718,80

9 688 137,87

0,00

0,00

0,00

0,00

12 319 718,80

9 688 137,87

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

132 202,60

132 202,60

- do 12 miesięcy

74 234,79

132 202,606

0,00

0,00

14 178,20

2 227,00

12 231 305,81

9 553 708,27

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

120 171,94

286 810,23

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

120 171,94

286 810,23

a) w jednostkach zależnych i współzależnych

0,00

0,00

b) w jednostkach stowarzyszonych

0,00

0,00

c) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

120 171,94

286 810,23

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

120 171,94

286 810,23

- inne środki pieniężne

0,00

0,00

- inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9 544,51

8 336,57

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

0,00

0,00

D. UZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

0,00

0,00

13 182 891,52

10 396 303,65

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Stan na dzień
31.03.2022 r.
(w zł.)
6 728 977,93

Stan na dzień
31.03.2021 r.
(w zł.)
6 592 511,26

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

1 560 000,00

1 560 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

4 621 410,87

3 479 864,83

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

V. Różnice kursowe z przeliczenia

0,00

0,00

545 843,93

1 295 185,21

1 723,13

257 461,22

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0,00

0,00

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI

0,00

0,00

AKTYWA RAZEM

PASYWA

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VII. Zysk (strata) netto
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C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

0,00

0,00

I. Ujemna wartość – jednostki zależne

0,00

0,00

II. Ujemna wartość – jednostki współzależne

0,00

0,00

6 453 913,59

3 803 792,39

I. Rezerwy na zobowiązania

371 494,00

313 603,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

371 494,00

313 603,00

0,00

0,00

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

306 912,11

481 400,00

1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

306 912,11

481 400,00

a) kredyty i pożyczki

175 864,52

234 000,00

0,00

247 000,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe

131 047,59

0,00

d) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

e) inne

0,00

0,00

5 775 507,48

3 008 789,39

0,00

0,00

0,00

0,00

5 775 507,48

3 008 789,39

152 381,64

137 000,00

0,00

181 062,36

c) inne zobowiązania finansowe

147 926,01

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

76 111,15

88 189,17

- do 12 miesięcy

76 111,15

88 189,17

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0,00

0,00

f) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

226 192,00

169 526,23

12 153,23

14 425,33

III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

5 160 743,45

2 417 986,30

4. Fundusze specjalne

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1. Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe
PASYWA RAZEM

0,00

0,00

13 182 891,52

10 396 303,65

01.01.2022 r. 31.03.2022 r.
(w zł.)
284 607,98

01.01.2021 r. 31.03.2021 r.
(w zł.)
524 854,68

0,00

0,00

284 607,98

524 854,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT
PORÓWNAWCZY
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
ujemna)
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
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IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

327 126,71

272 217,72

I. Amortyzacja

36 042,84

12 660,13

II. Zużycie materiałów i energii

28 234,73

22 168,62

III. Usługi obce

149 592,82

104 209,26

IV. Podatki i opłaty, w tym:

40 551,38

29 439,77

0,00

0,00

V. Wynagrodzenia

44 058,48

61 606,54

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

6 828,15

11 133,21

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

21 818,31

31 000,19

- podatek akcyzowy

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-42 518,73

252 636,96

D. Pozostałe przychody operacyjne

35 213,57

5 055,93

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

IV. Inne przychody operacyjne

35 213,57

5 055,93

E. Pozostałe koszty operacyjne

6 895,15

4 802,88

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

III. Inne koszty operacyjne

6 895,15

0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

-14 200,31

252 890,01

G. Przychody finansowe

31 177,59

12 105,19

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0,00

0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

b) od jednostek pozostałych, w tym:

0,00

0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00

0,00

31 177,59

12 105,19

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

- w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

V. Inne

0,00

0,00

H. Koszty finansowe

15 254,15

6 444,98

I. Odsetki, w tym:

II. Odsetki, w tym:

9 108,27

6 444,98

- dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

- w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

IV. Inne

6 145,88

0,00

I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
J. Zyska (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)

0,00
1 723,13

0,00
258 550,22

K. Odpis wartości firmy

0,00

0,00

L. Odpis ujemnej wartości firmy

0,00

0,00

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
N. Zysk (strata) brutto (J-K+l+/-M)

0,00

0,00

1 723,13

258 550,22

O. Podatek dochodowy

0,00

1 089,00

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

R. Zyski (straty) mniejszości

0,00

0,00

1 723,13

257 461,22

S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)
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Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych
01.01.2022 r. 31.03.2022 r.
(w zł.)

01.01.2021 r. 31.03.2021 r.
(w zł.)

I. Zysk (strata) netto

1 723,13

257 461,22

II. Korekty razem

-4 910,77

-375 930,97

0,00

0,00

0,00
42 779,85

0,00
12 660,13

4. Odpisy wartości firmy

0,00

0,00

5. Odpisy ujemnej wartości firmy

0,00

0,00

6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-33 175,61

-12 093,76

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA
POŚREDNIA
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1. Zyski (straty) mniejszości
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja

8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

2 612,00

1 089,00

0,00

350,00

11. Zmiana stanu należności

-2 519 363,42

-331 788,79

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

2 496 570,90
5 665,51

-45 913,59
-223,96

9. Zmiana stanu rezerw
10. Zmiana stanu zapasów

14. Inne korekty z działalności operacyjnej

0,00

0,00

-3 187,64

-118 469,75

I. Wpływy

0,00

0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
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

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

- zbycie aktywów finansowych

0,00

0,00

- dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

0,00

- odsetki

0,00

0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych

0,00

0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne

0,00

0,00

II. Wydatki

0,00

2 634,14

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:

0,00
0,00
0,00

2 634,14
0,00
0,00

a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

- nabycie aktywów finansowych

0,00

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 634,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)
mniejszościowym
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
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4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki

0,00

0,00

200 403,74

200 403,74

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

0,00

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli

0,00

0,00

0,00
12 978,69

0,00
403,69

0,00

200 000,00

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

24 508,39

0,00

8. Odsetki

4 731,42

0,05

9. Inne wydatki finansowe

0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

-42 218,50

-200 403,74

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)

-45 406,14

-321 507,63

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:

-45 406,14

-321 507,63

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu

165 578,08

608 317,86

G. Środki pieniężne na koniec okresu

120 171,94

286 810,23

0,00

0,00

01.01.2022 r. 31.03.2022 r.
(w zł.)
6 695 503,95

01.01.2021 r. 31.03.2021 r.
(w zł.)
6 258 826,57

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu (BO)
- korekty błędów podstawowych

1 750,85

0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach

6 697 254,80

6 258 826,57

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1 560 000,00

1 560 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

0,00

0,00

a) zwiększenie ( z tytułu)

0,00

0,00

- emisja akcji serii D

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

- umorzenia udziałów (akcji)

0,00

0,00

1 560 000,00

1 560 000,00

2. (uchylona)

-

-

3. (uchylona)

-

-

4 621 410,87

3 479 864,83

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

0,00

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

- emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału)
- z podziału zysku (ustawowo)

0,00
0,00

0,00
0,00

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z podziału zysku za rok poprzedni

0,00
0,00

0,00
0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

- pokrycia straty

0,00

0,00

4 621 410,87

3 479 864,83

0,00

0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

- zbycia środków trwałych

0,00

0,00

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0,00

0,00
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6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

0,00

0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

0,00

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

- podwyższenie kapitału podstawowego (niezarejestrowane w KRS)

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

- zarejestrowania w KRS podwyższenia kapitału podstawowego

0,00

0,00

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

0,00

0,00

7. Różnice kursowe z przeliczenia

0,00

0,00

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

1 750,85

1 750,85

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

1 750,85

1 750,85

0,00

0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Spółki zależnej
- korekty błędów podstawowych

1 750,85

0,00

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

1 750,85

1 750,85

a) zwiększenie (z tytułu)

544 093,08

1 293 434,36

- podział zysku z lat ubiegłych

544 093,08

1 293 434,36

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

- podział zysku z lat ubiegłych

0,00

0,00

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

544 093,08

0,00

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

0,00

0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00

0,00

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

0,00

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

- pokrycie straty z lat ubiegłych

0,00

0,00

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

545 843,93

1 295 185,21

6. Wynik netto

1 723,13

257 461,22

a) zysk netto

1 723,13

257 461,22

b) strata netto

0,00

0,00

c) odpisy z zysku

0,00

0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

6 728 977,93

6 592 511,26

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

6 728 977,93

6 592 511,26

Kompletne dane finansowe Emitenta z 1 kwartał 2022 r. zostały udostępnione w raporcie okresowym za 1
kwartał 2022 r., opublikowanym w dniu 13 maja 2022 r. Link do raportu:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196261&title=Jednostkowy+i+skonsolidowany+raport+okresowy+z
a+I+kwarta%C5%82+2022+roku

3.

Informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty

Akcje Serii E są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
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dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 168, str. 12) („Rozporządzenie
Prospektowe”).
Oferta przeprowadzana jest w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów, przy
czym w okresie ostatnich 12 miesięcy akcje Spółki nie były przedmiotem jakiejkolwiek oferty publicznej, o której
mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenie Prospektowego.
Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie
wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium
Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej
niż 100.000,00 euro i mniej niż 1.000.000,00 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał
uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich
12 miesięcy nie będą mniejsze niż 100.000,00 euro i będą mniejsze niż 1.000.000,00 euro. W takim przypadku
dokument ofertowy nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Treść niniejszego Dokumentu Ofertowego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Informacje o oferowanych akcjach serii E One Solution S.A.
Przedmiotem oferty publicznej są akcje serii E One Solution S.A., emitowane w oparciu o uchwałę nr 2/07/2022
Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii
E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
Statutu Spółki w ramach kapitału docelowego.
Zarząd Spółki – za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej nr 1/07/2022 – zgodnie
z opinią Zarządu z dnia 19.07.2022 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru w stosunku do akcji serii E emitowanych w granicach kapitału docelowego, w interesie Spółki, pozbawił
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii E. W związku z pozbawieniem akcjonariuszy
prawa poboru Akcji serii E, nie określono dnia prawa poboru.
Przedmiotem oferty jest 11.700.000 akcji serii E One Solution S.A.
Cena emisyjna akcji serii E One Solution S.A. wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą poszczególną
akcję.
Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
1) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu
dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w
dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych
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2) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału
zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały
zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., tzn. od dnia 1 stycznia tego roku
obrotowego
Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 1.170.000,00 zł (jeden milion sto
siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wkłady na pokrycie Akcji serii E zostaną w całości wniesione do dnia 30
września 2022 r.
Informacje o warunkach i zasadach oferty akcji serii E One Solution S.A.
Akcje serii E zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym
adresatom (nie więcej jednak niż 149 podmiotom) w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, do których wyboru
upoważniony jest Zarząd Spółki na warunkach według uznania Zarządu. Oferty będą kierowane o inwestorów
począwszy od dnia 11 sierpnia 2022 r. Umowy o objęcie Akcji serii E, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH,
zostaną zawarte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów – do dnia
14 września 2022 r. Wraz z ofertą objęcia akcji, adresat oferty otrzyma niniejszy Dokument Ofertowy.
Przyjęcie oferty objęcia Akcji serii E przez adresata oferty powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia
Spółce o ilości Akcji serii E jakie zamierza objąć adresat oferty oraz zawarcie pomiędzy Spółką i adresatem
oferty, nie później niż w terminie do dnia 14 września 2022 r., umowy objęcia Akcji, której wzór stanowi
załącznik do oferty nabycia Akcji Serii E.
Akcje będą pokrywane wyłącznie w formie pieniężnej. Wniesienie wkładów w formie pieniężnej na rachunek
bankowy Spółki powinno nastąpić do dnia 30 września 2022 r. W przypadku złożenia oświadczenia o przyjęciu
oferty objęcia Akcji, Spółka przydzieli Akcje serii E i zawrze umowy objęcia Akcji według kolejności złożenia
oświadczeń o przyjęciu Oferty. W przypadku braku przyjęcia oferty w terminie do dnia 14 września 2022 r. lub
uprzedniego przyjęcia oferty i zawarcia umów objęcia Akcji serii E na wszystkie Akcje serii E oferowane w
ramach subskrypcji z innymi podmiotami, oferta objęcia Akcji Serii E skierowana do danego inwestora wygasa.
Spółka zastrzega możliwość zawarcia umowy objęcia mniejszej ilości Akcji serii E, niż wskazana w oświadczeniu
adresata ofert, jeżeli zgodnie z warunkami niniejszej oferty objęcia Akcji serii E, pozostała do objęcia ilość Akcji
serii E będzie mniejsza niż deklarowana przez adresata oferty ilość Akcji serii E pozostała do objęcia.
Dla pewności, wszystkim inwestorom zainteresowanym objęciem Akcji serii E zaleca się wysłanie wiadomości z
oświadczeniem o ilości Akcji serii E, które zamierzają objąć na adres: biuro@onesolutionsa.pl. lub w formie
pisemnej na adres Spółki.
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II.

Podstawowe

informacje

o

planowanym

sposobie

wykorzystania środków uzyskanych z emisji Akcji serii E One
Solution S.A.
Środki uzyskane z emisji Akcji serii E zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Spółki względem FF Inkaso
spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, z tytułu nabycia w dniu 6 maja 2022 r., za kwotę 3.000.000,00 zł. (słownie:
trzy miliony złotych) pakietu wierzytelności o łącznej wartość nominalna wynoszącej 48,9 mln zł.
Emitent informował o zawarciu przedmiotowej umowy w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2022 w dniu 6 maja
2022 r.

III.

Istotne czynniki ryzyka .

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego, w tym m.in. z
czynnikami ryzyka przedstawionymi poniżej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych
dotyczących inwestycji w akcje potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka
przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Ofertowym.
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy akcji One Solution
S.A., a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. Poniższy
spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Spółki
należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami ryzyka, które ze względu na znacznie mniejsze
prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym dokumencie
informacyjnym opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez
inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału.
Kolejność, w jakiej zostały przedstawione poniżej poszczególne czynniki ryzyka, nie jest powiązana z
prawdopodobieństwem lub istotnością danego czynnika ryzyka

1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ry zy ko w i zer u n ku b r an ż y
Działalność Emitenta w znacznej mierze zależy od dobrego wizerunku, jako przedsiębiorstwa. Postrzeganie
działalności Emitenta zależy od ogólnego wizerunku całego sektora, na który wpływ ma szereg czynników
będących poza kontrolą Emitenta. Należy tutaj wspomnieć o działaniach spółki GetBack S.A., której działania
globalnie 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
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fałszywych i negatywnych informacji na temat One Solution S.A. lub całego sektora, zmniejszeniu ulegnie
poziom zaufania jakim kontrahenci darzą Emitenta, a w konsekwencji poziom przychodów Spółki.
Ry zy ko z w ią zan e z p o go r szen ie m s ytu ac j i n a r y n ku w ier zy te ln oś ci
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.
Ry zy ko z w ią zan e z p o go r szen ie m s ytu ac j i d łu żn ikó w
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.
Ry zy ko z w ią zan e ze zm i an am i w p r a wi e d ot . d o ch od zen i a w ier zy te ln o ś ci
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.
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.
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Ry zy ko z w ią zan e z o to c zen iem m akr o ekon om ic zn ym
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.
Ry zy ko n ie wyd o ln o śc i o r gan ó w sąd o w ych or az p r ocesu e gze ku c ji kom o r n icz ej
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 Ofertowego 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.
Ry zy ko z w ią zan e ze zm i an ą in n ych p r zep i sów p r awa i je go in ter p r et ac 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
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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.
Ry zy ko ko n ku r en c 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.
Ry zy ko z w ią zan e z ep id em i ą SA RS - CoV - 2
Podobnie jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym, Spółka narażona jest na wystąpienie
zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak np. ponowne oddziaływanie koronawirusa (SARS-CoV-2). Potencjalna,
kolejna fala epidemii koronawirusa może wywierać 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.
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Ry zy ko z w ią zan e z ko n f l ikt em zb r o jn ym n a Ukr a in ie
Istotny wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą Polski ma konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. W
kategoriach makroekonomicznych widoczne jest osłabienie złotego oraz należy się spodziewać wzrostu inflacji
oraz stóp procentowych. Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu ofertowego nie odnotowano
znaczącego wpływu wyniki finansowe Grupy, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo
będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie
negatywne skutki dla Spółki.

2.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta

Ry zy ko z w ią zan e ze w sp ó łp r ac ą z Fa st F in an ce 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. wyniosły 792 tys. PLN, w 2021 r. 500 tys. PLN, a w I połowie 2022r. wyniosły
221 tyś PLN łącznych odzysków Grupy One Solution S.A. Spółka przewiduje, że stosowna wartość będzie malała
w czasie.
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.

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
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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.
Ry zy ko z w ią zan e ze str u ktu r ą b r an żo wą p oz ys k i wan ych wi er z yte ln o śc 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 gospodarczomajątkowej 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,
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.
Ry zy ko z w ią zan e z ko r z ys tan iem z su b w en cj i f i n an so w ych
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. 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
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wynikających z subwencji i dokonuje terminowej spłaty rat. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego
zadłużenie pozostałe do spłaty względem PFR wynosi; dla spółki One Solution S.A 49 885,06 zł oraz dla spółki
Pro Invest Finanse sp z o.o. 13 750,00 zł. 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 Ofertowego nie występują żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji PFR w
zakresie udzielenia oraz umorzenia subwencji.
Ry zy ko n ie wła śc iw ej w y cen y w ier z y te ln oś ci
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
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Spółka wystawia faktury VAT i przychód powstaje w momencie wystawienia FV (wykonania usługi), a zapłata
zgodnie z warunkami płatności.
Ry zy ko z w ią zan e z p r o c esem b i zn e sow ym
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.
Ry zy ko u tr at y w ar to śc i n ab y ty ch p o r t fe l i w i er z yte ln o śc 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 10 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.
Ry zy ko z w ią zan e z m o ż l iwo śc ią o gło szen i a p r z e z kon su m en t a u p ad ło śc 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
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osiągane przez Grupę Emitenta wyniki finansowe. Grupa minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowę
zróżnicowanego i rozdrobnionego portfela wierzytelności.
Ry zy ko z w ią zan e z s yst e m am i te le in for m at yczn ym 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.
Ry zy ko z w ią zan e z b ezp iec zeń stw em in ter n eto wym or a z och r on ą d a n y ch osob o w ych
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
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.
Ry zy ko z w ią zan e z jed n o o so b o wy m Zar ząd em
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.
Ry zy ko u tr at y k lu c zo w y ch p r aco wn ików
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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.
Ry zy ko z w ią zan e ze zm n ie js zen iem sk łon n o śc i d o sp r z ed a ży p or t fe l i w i er z yte ln o śc 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.
Ry zy ko w yd łu żen i a ter m in u o d z ys ku w ier z yte l n ośc 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).
Ry zy ko w zr o stu ko s ztó w d z ia ła ln o śc i
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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
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.
Ry zy ko n iep o wo d z en ia str at e gi i r o zw oju E m it e n ta
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.
Ry zy ko ko n i eczn o śc i p o n o sz en i a z n ac ząc ych n a kład ó w in we st yc y jn ych
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.

3.

Czynniki ryzyka związane z akcjami

Ry zy ko zw ią zan e z n o t o wan ia m i ak cj i E m i ten ta n a Ne wCo n n ect - k szt ałto wan ie s ię
p r zy sz łe go ku r su akc j i i p łyn n o śc i o b r o tu
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.
Ry zy ko zw ią zan e z w yd an i em d e cy zj i o z aw ie s zen iu lu b o w yk lu c zen i u akc j i E m it en ta z
ob r otu w A lt er n at yw n y m s y st em ie o b r o tu
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW, jako Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:
▪

na wniosek emitenta,
Strona | 31

Dokument Ofertowy One Solution S.A.

▪

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.
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;
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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
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
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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
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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.
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.
Ry zy ko z w ią zan e z m o ż l iwo śc ią n ał ożen i a p r ze z Or gan iz ator a Al ter n a ty wn e go Sy st em u
Ob r otu kar y u p o m n i en i a l u b k ar y p i en i ężn ej
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
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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.
Ry zy ko z wi ąz an e z m o żl iw o śc i ą n a łożen i a p r zez KN F i in n e or gan y n ad zor c ze k ar
ad m i n i str ac yjn ych za n ie wy ko n yw an i e l u b n i e p r aw id ło we w yk on y wa n ie ob o w ią zków
wyn ik a jąc ych z p r zep isó w p r a wa
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
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
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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.
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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
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
Ry zy ko z w ią zan e z d o ko n yw an iem in wes ty cj i w Akc je E m i ten t a
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.
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Ry zy ko zw ią zan e z r o zw ią zan iem lu b w y ga śn ięc iem u m ow y z Au tor y zo wan ym Dor ad cą ,
zaw ie sz en iem

p r a wa

do

wyko n y wan i a

d zi ał aln ośc i

Au tor yz o wan e go

Dor a d c y

lu b skr e ś len iem Au t o r y zo w an e go Do r a d c y z l i s ty Au tor y zow an ych Dor ad ców
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.
Ry zy ko zw ią zan e z r o z wi ąz an iem lu b w yg aś n i ęci em u m o w y z An im at or em R yn ku , lu b
zaw ie sz en ia p r aw a d o wy ko n ywa n i a z ad a ń An i m ator a R yn ku w a lt er n a tyw n ym s y stem 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
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
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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.

IV.

Oświadczenia emitenta o odpowiedzialności za informacje
zawarte w tym dokumencie

Działając w imieniu i na rzecz One Solution S.A., oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy
dołożeniu należytej staranności, informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym o ofercie
papierów wartościowych są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Za One Solution S.A.:
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