
SUPLEMENT NR 2 

Z DNIA 20 GRUDNIA 2022 R. 

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 

ONE SOLUTION S.A. 

 

Sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 (jeden) do 40.950.000 (czterdzieści milionów 

dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN 

każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, opublikowanego w dniu 

8 grudnia 2022 r. 

 

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum 

Informacyjnym, zgodnie z rozdziałem „Definicje skrótów”.  

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 

37b ust. 6 Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione 

Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych Emitenta: www.onesolutionsa.pl/oferta-

publiczna/ i Firmy Inwestycyjnej: www.dminc.pl, w związku z zaistnieniem nowego znaczącego 

czynnika mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji.  

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją 

niniejszego suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenia o 

wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 

dnia 22 grudnia 2022 r. włącznie.  

Oświadczenie o wycofaniu zgody można złożyć do: 

- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym 

zarejestrowane są Prawa Poboru, 

Domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, 

na którym zarejestrowane są Prawa Poboru. 

 

 

Niniejszy Suplement został sporządzony w związku z:  

1. Zaistnieniem nowego znaczącego czynnika ryzyka mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych 

akcji.  

2. Uzupełnieniem Memorandum Informacyjnego w części dotyczącej podstawy prawnej emisji o 

jednoznaczne wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów 

wartościowych zgodnie z § 11 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać Memorandum Informacyjne 

(Dz. U. z 2020 roku, poz. 1053) 

3. Uzupełnieniem Memorandum Informacyjnego o skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021 w związku z oczywistą omyłką pisarską, tj. 

zamieszczeniem w rozdziale „Sprawozdania Finansowe”, pkt. 1 „Sprawozdanie Finansowe 



Grupy Kapitałowej One Solution S.A. za rok obrotowy 2021” jednostkowego sprawozdania 

finansowego Emitenta. W związku z powyższym zmianie uległy również pozostałe załączniki 

dotyczące sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, to jest Sprawozdanie 

Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej One Solution S.A., a także Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok, które 

zostało zamienione na Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej One Solution 

S.A. za 2021 rok.  

 

 

W związku z tym dokonano aktualizacji zapisów w Memorandum Informacyjnym:  

 

Rozdział „CZYNNIKI RYZYKA”, punkt 1 „Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent 

prowadzi działalność, strona 9:  

 

Dodano: 

Ryzyko związane z ewentualnym wejściem w życie rządowego projektu ustawy o działalności 

windykacyjnej i zawodzie windykatora 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego działalność windykacyjna nie jest 

objęta żadną kompleksową regulacją prawną. Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie 

windykatora, będący na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego na etapie 

opiniowania w ścieżce legislacyjnej, wprowadza uregulowania dotyczące funkcjonowania 

przedsiębiorstw windykacyjnych i działalności windykatorów. Projekt obejmuje unormowania 

określające podmioty uprawnione do podjęcia działalności windykacyjnej, regulujące kwestie 

udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności windykacyjnej oraz kompetencje 

właściwego w tym zakresie organu, a także zasady określające sprawowanie nadzoru nad działalnością 

przedsiębiorstw windykacyjnych. Założeniem projektowanej ustawy jest, że wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie windykacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania zezwolenia, i wpisu do 

odpowiedniego rejestru. Działalność windykacyjna będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez 

określoną kategorię podmiotów po uzyskaniu zezwolenia  wydanego przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki i pisie do prowadzonego przez niego Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw 

Windykacyjnych i Windykatorów. Natomiast samo wykonywanie czynności windykacyjnych zostało 

zastrzeżone dla windykatorów zatrudnionych w przedsiębiorstwie windykacyjnym. Windykatorem 

będzie mogła być jedynie osoba posiadająca licencję i wpisana do rejestru windykatorów. Wszystkie 

dokumenty i pisma sporządzone w związku z działalnością windykacyjną będą musiały zawierać 

oznaczenie przedsiębiorstwa windykacyjnego. Dodatkowo nakłada się obowiązek prowadzenia akt 

windykacyjnych, w tym sporządzania noty windykacyjnej oraz ewidencjonowania prowadzonych 

windykacji w formie na bieżąco aktualizowanej listy windykacji. Nota windykacyjna będzie częścią akt 

windykacyjnych, które przedsiębiorstwo windykacyjne będzie miało obowiązek prowadzić oddzielnie 

dla każdej osoby zobowiązanej. Oprócz noty windykacyjnej będą one zawierały dokumentację 

wszystkich podejmowanych z udziałem osoby zobowiązanej czynności windykacyjnych, doręczonych 

jej pism, pouczeń i formularzy, złożone przez nią pisma, w tym skargi i zastrzeżenia, wykaz 

wykonywanych połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych i wiadomości przesłanych 



elektronicznie oraz zestawienie wszystkich dokonanych przez osobę zobowiązaną płatności. Akta 

windykacyjne będą wydawane niezwłocznie na każde żądanie sądu, prokuratora i organów nadzoru. 

Ponadto przedsiębiorstwo windykacyjne będzie miało obowiązek prowadzenia i aktualizowania listy 

prowadzonych windykacji zawierającej w szczególności: dane osób zobowiązanych oznaczenie akt 

windykacyjnych, wykaz podejmowanych czynności windykacyjnych ze wskazaniem daty i miejsca, 

złożonych w toku windykacji sprzeciwów, notyfikacji  i reklamacji. Dodatkowo zgodnie z założeniami 

projektu rzeczonej ustawy, przed przystąpieniem do faktycznych czynności windykacyjnych konieczne 

będzie przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo windykacyjne wewnętrznego postępowania 

mediacyjnego, którego celem ma być zawarcie porozumienia, ewentualnie ugody przez wierzyciela i 

osobę zobowiązaną. Dopiero gdy działania mediacyjne nie przyniosą skutku windykator uprawniony 

będzie do prowadzenia działań windykacyjnych. Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw 

windykacyjnych oraz windykatorów powierzony zostanie ministrowi właściwemu ds. gospodarki. 

Minister ten będzie wydawał, odmawiał wydania oraz cofał zezwolenia na działalność przedsiębiorstw 

windykacyjnych, właściwy będzie również w tych samych kwestiach odnośnie licencji dla windykatora. 

Ministrowi temu przyznano zgodnie z projektem ustawy szerokie uprawnienia kontrolne i nadzorcze, 

będzie on także m. in. rozpatrywał zastrzeżenia wniesione przez osobę zobowiązaną. Emitent, działając 

w obszarze windykacji jest doskonale zaznajomiony z projektami zmian regulacyjnych dotyczących 

obszaru jego działalności biznesowej oraz śledzi wszystkie etapy ścieżki legislacyjnej rzeczonego 

projektu ustawy działając z wyprzedzeniem w zakresie między innymi regulacji wewnętrznych i 

standardów prowadzenia dokumentacji wewnętrznej prowadzonych spraw. Zarząd Emitenta 

deklaruje, iż w przypadku wejścia w życie ustawy Spółka będzie wnioskowała o wpis na listę podmiotów 

uprawnionych do podjęcia działalności windykacyjnej, Zarząd Emitenta podkreśla również, iż będzie 

wspierał pracowników Grupy Kapitałowej One Solution w zakresie zdobycia potencjalnej licencji 

windykatorów, np. poprzez prowadzenia szkoleń z zakresu aktów prawnych lub tzw. umiejętności 

miękkich, które pracownicy Grupy Kapitałowej Emitenta wykorzystują podczas wykonywania swoich 

obowiązków służbowych.  

 

Rozdział „DANE O EMISJI”, punkt 4 „Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych”, 

strona 51:  

 

Było:  

 

Akcje serii F powstały na podstawie Uchwały nr 4/08/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

One Solution S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 16 sierpnia 2022 roku. Akt notarialny (Repertorium A nr 

5513/2022) został sporządzony przez notariusza Radosława Chorabika, prowadzącego kancelarię 

notarialną w Krakowie przy Placu Wolnica 11/1, 31-060 Kraków. 



 



 



 



 



 

 

Dnia 29 listopada 2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji Akcji 

Serii F. Uchwała dokonywała zmian wcześniejszych uchwał określających parametry emisji Akcji Serii 

F, tj. uchwały Zarządu z dnia 13 listopada 2022 r., o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI 

nr 22/2022 oraz z dnia 18 listopada 2022 r, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 

24/2022. 



 

 



Jest:  

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych jest Spółka, zgodnie 

ze Statutem Spółki, dział II. „Kapitał zakładowy”, § 7., pkt. 7.8 o treści: „Spółka może podwyższać 

kapitał zakładowy poprzez emisje nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej 

dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcji mogą być akcjami uprzywilejowanymi”, a także 

organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych w ramach kapitału 

docelowego uprawniony jest Zarząd Emitenta, zgodnie ze Statutem Spółki, dział II. „Kapitał 

zakładowy”, § 7., pkt. 7.9 o treści: „Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.170.000 zł, w drodze 

jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), poprzez emisję 

akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja”.  

Akcje serii F są emitowane na podstawie Uchwały nr 4/08/2022 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia One Solution S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 16 sierpnia 2022 roku. Akt notarialny 

(Repertorium A nr 5513/2022) został sporządzony przez notariusza Radosława Chorabika, 

prowadzącego kancelarię notarialną w Krakowie przy Placu Wolnica 11/1, 31-060 Kraków. 

 



 



 



 



 

 

Dnia 29 listopada 2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji Akcji 

Serii F. Uchwała dokonywała zmian wcześniejszych uchwał określających parametry emisji Akcji Serii 

F, tj. uchwały Zarządu z dnia 13 listopada 2022 r., o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI 

nr 22/2022 oraz z dnia 18 listopada 2022 r, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 

24/2022. 



 

 



Rozdział „SPRAWOZDANIA FINANSOWE”, Punkt 1 „Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej One 

Solution S.A. za rok obrotowy 2021” strona 109: 

Usunięto załączniki prezentujące błędnie zamieszczone jednostkowe sprawozdanie finansowe One 

Solution S.A. za rok obrotowy 2021 zamieszczone na stronach 109 – 158 Memorandum 

Informacyjnego oraz dodano załączniki prezentujące skonsolidowane załączniki Grupy Kapitałowej 

One Solution S.A. za rok obrotowy 2021:  

Jest: 

 

 































































































 

 



Rozdział „SPRAWOZDANIA FINANSOWE”, Punkt 2 „Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta 

z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution S.A.”, strona 159: 

Usunięto załączniki prezentujące błędnie zamieszczone Sprawozdanie niezależnego Biegłego 

Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego One Solution S.A. za rok obrotowy 2021 

zamieszczone na stronach 159 – 166 Memorandum Informacyjnego oraz dodano załączniki 

prezentujące Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One Solution S.A. za rok obrotowy 

2021:  

 

Jest:  

 

















 

 



Rozdział „SPRAWOZDANIA FINANSOWE” punkt 3. „Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 

rok”, strona 167 otrzymuje następujące brzmienie: „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej One Solution S.A. za 2021 rok” 

Usunięto załączniki prezentujące błędnie zamieszczone sprawozdanie Zarządu z działalności One 

Solution S.A. za rok 2021 zamieszczone na stronach 167 – 174 Memorandum Informacyjnego oraz 

dodano załącznik prezentujący Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej One Solution 

S.A. za rok obrotowy 2021:  

 

Jest: 

 





















 


