
Sprawozdanie Zarządu Spółki  
za rok 2015  

SILESIA ONE S.A 

1. Dane Spółki 

Nazwa (firma): Silesia One Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Katowice 

Adres siedziby: ul. Aleksandra Zająca 22,  Katowice 40-749 

Numer KRS: 0000356127 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Katowicach. Katowice – Wschód, VIII wydział gospodarczy. 

REGON: 241243032 

NIP: 573-277-71-10 

Telefon: (34) 371 11 65 

Fax: (34) 371 11 65 

Poczta e-mail: kontakt@silesiaone.pl 

Strona www: www.silesiaone.pl 

Ilość akcji: 10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN 

12 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN 

10 918 000 akcji zwykłych na okaziciela  serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

13 682 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, 

Zarząd: Marcin Boszko – Prezes Zarządu, 

Rada Nadzorcza:  Piotr Międlar, Dominik Staroń , Aleksander Gil, Artur Górski, Łukasz Ochman 

Akcjonariat Twinlight Finance Limited 22.400.000  akcji serii A1 i A2. 

Pozostali : 24.600.000 akcji serii A, B, C. 

 

 

2. Przedmiot Działalności 

Silesia One S.A  
  
Spółka jest spółką inwestycyjną koncentrującą swoją działalność w segmencie private equity i venture 
capital w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. 
Strategia inwestycyjna spółki zakłada aktywne poszukiwanie środków obrotowych, które poprzez inwestycje 
pomnożą zainwestowane kapitały. 

 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych na podstawie, których działa Spółka 

Spółka została utworzona na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek 
handlowych.  
W dniu 24 kwietnia 2009 r. zawiązana została spółka Jurajski Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą w 
Częstochowie.  
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 stycznia 2010 r. postanowiono o 
przekształceniu formy prawnej w spółkę akcyjną oraz o zmianie firmy spółki.  
Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 maja 
2010 r. (Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  numer 
KRS 0000356127).  

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21.10.2014 roku została zmieniona 
nazwa oraz siedziba spółki . Po rejestracji przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.06.2015 roku nazwa spółki otrzymała brzmienia Silesia One S.A z 
siedzibą w Katowicach.  

 
 



4. Kapitał zakładowy Spółki 

Kapitał zakładowy Spółki Silesia One S.A. wynosi 4.700.000,00 zł (cztery miliony siedemset tysięcy złotych) i 
dzieli się na 10.000.000 akcji uprzywilejowanych serii A1, 12.400.000 akcji na okaziciela serii A2, 10.918.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 13.682.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
 

 
 

5. Organizacji Spółki 

Silesia One posiadała centralę zlokalizowaną w Katowicach przy ul. Aleksandra zająca 22.  Na dzień 31 
grudnia 2015 r. spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. 

 

6. Zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego 
 
W roku obrotowym 2015 zostały spłacono większość zobowiązań spółki do podmiotów zewnętrznych. Dzięki 
temu spółka może normalnie funkcjonować.  
 

7. Sytuacja finansowa Spółki 

                    

Wdrożony został plan naprawczy i oddłużeniowy, spłacono większość zobowiązań spółki. Nowa 
strategia ma na celu przywrócenie rentowności w spółce.  
 
W 2015 r zarząd znacznie ograniczył koszty działalności spółki. Nie są generowane przepływy z 
działalności operacyjnej, ale jest to sytuacja przejściowa. Po objęciu stanowiska zarząd napotkał 
wiele problemów, z którymi musiał się uporać i nie mógł narażać inwestorów na ponoszenie 
niespodziewanych strat.  
Zarząd pozyskał finansowanie od jednego ze swoich partnerów. I ma też zapewnienia o gotowości 
dofinansowania spółki w roku 2016.  
 

        8.       Strategia rozwoju 

 

Strategia inwestycyjna spółki zakłada aktywne poszukiwanie środków, które poprzez inwestycje pomnożą 

kapitały. 

Przykładowe obszary i cele inwestycyjne spółki to: 

-spółki we wczesnej fazie rozwoju, potrzebujące dokapitalizowania, 

-spółki przeprowadzające pierwsze oferty publiczne (IPO), 

-spółki przeprowadzające oferty prywatne (private placement), 

-spółki przeprowadzające wtórne emisje akcji (SPO) - z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru, 

-spółki o dużych wahaniach notowań, 

-spółki po znacznej obniżce wartości,  

-spółki mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń, 

-spółki z obszaru e-commerce, nowych technologii oraz usług mobilnych. 

Inwestycje Spółka planuje przeprowadzać na GPW w Warszawie i giełdach zagranicznych. 



Inwestycje Spółki będą dokonywane w oparciu o analizę fundamentalną. Dokonując  inwestycji brane będą 

pod uwagę między innymi wycena, analiza sytuacji w spółce na podstawie komunikatów rynkowych, wyniki 

finansowe przedsiębiorstwa.  

 

Zarząd nie wyklucza inwestycji na rynku Forex, ale suma wszystkich inwestycji nie przekroczy 25% kapitałów 

spółki. 

 
 

9. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 

 
 
Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju spółki 
Początek obecnego zakresu działalności datuje się czwarty kwartał 2014r. Wszystkie plany związane są z 
koniecznością pozyskania kapitału na realizację inwestycji. Brak źródeł pozyskiwania kapitału może 
powodować opóźnienie bądź rezygnację przez spółkę z realizacji poszczególnych celów strategicznych. 
Celem zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju spółka będzie dokonywał podziału inwestycji od 
najważniejszych dla Spółki do mniej ważnych, przy czym kryterium stopnia powodzenia inwestycji będzie 
oczekiwana stopa zwrotu. Tego rodzaju optymalizacja wymaga całościowego podejścia do wszystkich 
inwestycji, które zapewnią maksymalizację celów strategicznych spółki poprzez wybranie optymalnego 
zbioru projektów, które zapewnią maksymalizację zysku, przy akceptowalnym poziomie podejmowanego 
ryzyka i minimalnym koszcie. 
Na działalność spółki ma wpływ wiele trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych (wzrost 
konkurencji,koniunktura gospodarcza, otoczenie prawne, zmiany polityczne, itp.). Nieprawidłowa lub zbyt 
późna reakcja na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym spółka może znacznie spowolnić, a nawet 
uniemożliwić realizację celów strategicznych. Przyjęta przez spółkę strategia rozwoju może ulegać pewnym 
okresowym korektom, w celu dostosowania jej do bieżącej sytuacji rynkowej.  
 
 
Ryzyko związane z działalnością spółki 
Strategia spółki zakłada aktywne poszukiwanie kapitałów inwestycyjnych, które zaangażowane w aktywa 
budujące portfel funduszu pomnożą zgromadzone środki. Działalność spółki nakierowana jest na inwestycje 
o charakterze PE/VC. Inwestycje Spółki będą dokonywane na bazie analizy fundamentalnej. Przy selekcji 
spółek będą brane pod uwagę zarówno czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, 
prognozowanie wyników, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii 
spółki, jakość komunikacji z inwestorami). Istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na efektywność 
prowadzonej przez spółkę działalności ma rozwój rynku kapitałowego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. 
Istnieje ryzyko, że spółka nie będzie w stanie umieścić w portfelu wystarczającej liczby spółek spełniających 
opisywane kryteria. Nie można wykluczyć także ryzyka trudności w pozyskaniu kapitału, który pozwoli na 
realizację zakładanej strategii. 
Ryzyko związane z ograniczoną ilością projektów inwestycyjnych spełniających wymagania spółki 
Wyniki spółki w dużej mierze uzależnione są od zdolności Zarządu i współpracowników spółki do nawiązania 
współpracy z podmiotami, które charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu oraz dają duże 
prawdopodobieństwo na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu. Mimo doświadczenia i bieżącej analizy 
sytuacji rynkowej i gospodarczej, istnieje ryzyko, że spółka nie będzie w stanie umieścić w portfelu 
wystarczającej liczby spółek spełniających opisywane kryteria. Nie można wykluczyć także ryzyka trudności 
w pozyskaniu kapitału, który pozwoli na realizację zakładanej strategii. Ponadto pozyskanie nowych 
projektów może wiązać się z wyższymi, niż zakładane, kosztami. Wymienione trudności mogą mieć 
pośrednie lub bezpośrednie przełożenie na pogorszenie wyników finansowych spółki. spółka ogranicza to 
ryzyko poprzez rozszerzenie obszaru poszukiwania projektów inwestycyjnych o giełdy zagraniczne oraz 
szukanie nowych możliwości ulokowania kapitału, jak na przykład Forex.  
Ryzyko związane z płynnością portfela inwestycyjnego oraz procesem wyjścia z inwestycji.  
Strategia inwestycyjna spółki zakłada dokonywanie inwestycji kapitałowych przede wszystkim w podmioty 



notowane na GPW w Warszawie i giełdach zagranicznych, oraz podmioty niepubliczne. Zysk Spółki będzie 
pochodził w głównej mierze z nadwyżki ceny sprzedaży akcji lub udziałów w podmiotach znajdujących się w 
portfelu inwestycyjnym spółki ponad cenę ich zakupu. Istnieje ryzyko, iż płynność obrotu danymi papierami 
wartościowymi będzie ograniczona, a w konsekwencji możliwość znalezienia nabywców zainteresowanych 
całością lub częścią posiadanych akcji lub udziałów istotnie utrudniona. Ponadto istnieje ryzyko, że Spółka 
będzie zmuszona dokonać dezinwestycji przy niekorzystnej sytuacji rynkowej uzyskując tym samym niższy 
niż zakładany zwrot na zaangażowanym kapitale. Opisana sytuacja może w niekorzystny sposób wpływać na 
osiągane wyniki finansowe. W celu ograniczenia opisanego ryzyka spółka będzie dążył do dywersyfikacji 
posiadanych aktywów inwestycyjnych. W ocenie Zarządu Spółki wskazane ryzyka minimalizowane są 
poprzez doświadczenie i wiedzę osób weryfikujących projekty inwestycyjne pod kątem założeń finansowych 
i prawnych.  
 
 
Ryzyko związane ze zmianą wartości posiadanych aktywów 
spółka w ramach działalności inwestycyjnej będzie nabywać akcje podmiotów notowanych na rynku 
regulowanym oraz akcje/udziały podmiotów niepublicznych. W przypadku inwestycji w podmioty publiczne 
może dojść do sytuacji, w której cena nabycia akcji przez spółkę będzie wyższa od aktualnej ceny rynkowej. 
W przypadku spółek niepublicznych pojawia się natomiast trudność związana z wiarygodną wyceną 
poszczególnych podmiotów. Istnieje zatem ryzyko, iż na skutek aktualizacji wyceny posiadanych aktywów 
istotnemu pogorszeniu mogą ulec wyniki finansowe Spółki. W celu ograniczenia ryzyka związanego ze 
zmianą wartości posiadanych aktywów spółka będzie dążył do dywersyfikacji swojego portfela 
inwestycyjnego 
 
Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą 
 
Sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie wyrażająca się w poziomie wskaźników  
makroekonomicznych ma istotny wpływ na kondycję i rozwój kluczowych rynków, na których działa  
Spółka oraz jego klienci. Do takich czynników makroekonomicznych można zaliczyć: poziom i  
dynamikę wzrostu PKB, inflację oraz poziom stóp procentowych, wysokość dochodów gospodarstw  
domowych, stopę bezrobocia oraz poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce.  
Pogorszenie sytuacji gospodarczej może w negatywny sposób wpływać na funkcjonowanie Spółki i  
obniżać popyt na jego usługi, a w konsekwencji doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych  
Spółki. Wzrost stopy bezrobocia lub spadek realnych dochodów gospodarstw domowych, może  
ograniczyć udział inwestorów indywidualnych w obrotach na giełdzie w Polsce i na giełdach zagranicznych. 
 
Ryzyko zmian przepisów podatkowych 
Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla  
Spółki istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby  
wprowadzania nowych uregulowań mogą okazać się niekorzystne dla Spółki oraz odbiorców jej usług,  
co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Możliwe różnice w 
interpretacji przepisów prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego  
odczytania i zastosowania się Spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są  
do nakładania wysokich kar, które mogą mieć znaczny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Realizacja  
zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała  
miejsca w przeszłości, jednak nie można jej zupełnie wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka  
Spółka zakłada występowanie do właściwych organów podatkowych z wnioskiem o przedstawienie  
opinii w sprawie określonej interpretacji przepisów oraz korzystanie z konsultacji doradców  
podatkowych. 
 
Ryzyko niekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz ich interpretacji 
Podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych, również zmiany w zakresie pozostałych przepisów 
prawnych mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Spółki. Istnieje zatem ryzyko, że 
wprowadzone zmiany przepisów prawnych mogą negatywnie wpłynąć na działalność oraz sytuację 
finansową Spółki.  



 
 
 
Ryzyko rynku kapitałowego i wahań cen rynkowych 
Spółka narażona jest dodatkowo na ryzyko spadku wartości inwestycji. Na ryzyko to mają wpływ m.in. 
następujące czynniki:  

 wyniki finansowe spółek portfelowych,  

 uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze branży, w której działa spółka,  

 ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju i na Świecie.  

 W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym bądź w 

alternatywnym systemie obrotu występuje również ryzyko niekorzystnych zmian kursów 

tych instrumentów z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z kondycją gospodarki i 

wynikami finansowymi spółki, takimi jak: kapitalizacja spółki , płynność spółki, ryzyko 

rynkowe.  

 

 
Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe wynika z natury samego rynku kapitałowego, który do wyceny aktywów oprócz 

czynnika racjonalnego używa także czynnika emocjonalnego. Dodatkowo obecnie rynki są ze sobą 

powiązane globalnie i spadek indeksów światowych może mieć istotny wpływ na notowania 

rodzimych spółek mimo ich dobrej kondycji finansowej.  
 

10. Dane osób zarządzających  

 
Pan Marcin Boszko ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, oddział w Katowicach (Wydział - Transport). 
Współpracował z polskimi spółkami kapitałowymi będąc w ich zarządzie oraz organach nadzorczych. 
Posiada praktykę zarówno w dziedzinach finansowych, jak i inżynieryjnych, od 2007 roku pracuje w firmie 
P.I.B "Boszko-Kozubski" Sp. z o.o. Sp.K gdzie łączy obowiązki inżyniera budowy oraz doradcy zarządu. 
Zarządzał brygadami ekip budowanych liczących powyżej stu osób, na kontraktach wartości powyżej 30 
mln zł. Był członkiem zarządu: El Eko Systems S.A., spółki zależnej od Elkop S.A. Był członkiem Rad 
Nadzorczych spółek: ERG S.A., Weedo S.A., Centurion Finance S.A – pełnił obowiązki prezesa zarządu.  

 
 
11. Dane o strukturze akcjonariatu na dzień publikacji 20.07.2015r 

 

Twinlight Finance Limited 22.400.000  akcji serii A1 i A2.   

Udział w głosach na  WZA    56,91%     Udział w Kapitale 47,66% 

Pozostali : 24.600.000 akcji serii A, B, C. 

Udział w głosach na  WZA    43,09%     Udział w Kapitale 52,34% 

 
 

12. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W minionym roku sprawozdawczym Spółka nie prowadziła żadnych prac badawczych i 

rozwojowych. 

13. Nabycie udziałów (akcji) własnych 

Nie wystąpiło. 

 
14. Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 

metodami zabezpieczania istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana 



jest rachunkowość zabezpieczeń 

 
W minionym roku obrotowym Spółka nie zawierała kontraktów dotyczących instrumentów finansowych, nie 

zaciągała kredytu w walucie obcej. W związku z powyższym nie stosowano rachunkowości zabezpieczeń. 

15. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO 

 

Spółka Silesia One S.A. dołożyła wszelkich starań, aby prowadzona przez nią polityka 

informacyjna była przejrzysta, efektywna oraz zgodna z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na NewConnect”. 

 

 
 ZASADA ZAKRES KOMENTARZ 

1 
Przejrzysta i efektywna polityka 

informacyjna 
częściowo 

spółka, nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby 
transmisję obrad w odpowiedniej jakości oraz rejestrowanie 
przebiegu obrad i publikację w sieci Internet. W opinii Zarządu 
koszty z tym związane są niewspółmierne do potencjalnych 
korzyści.  
 

2 
Efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych dla oceny sytuacji i 

perspektyw 
tak  

3 
Korporacyjna strona internetowa-
zakres udostępnionych informacji 

tak  

3.1 podstawowe informacje o spółce tak  

3.2 
opis, rodzaj działalności, z której spółka 

uzyskuje najwięcej przychodów 
tak  

3.3 
opis rynku, na którym działa spółka, jego 

pozycja na rynku 
tak  

3.4 
życiorysy zawodowe członków organów 

spółki 
tak  

3.5 
Informacje o powiązaniach członków RN 

z akcjonariuszem >5% głosów na WZ 
tak  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki tak  

3.7 zarys planów strategicznych spółki tak  

3.8 
prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy 
nie Spółka nie publikowała prognozy finansowej na rok 2015 

3.9 struktura akcjonariatu tak  

3.10 
dane oraz kontakt do osoby 

odpowiedzialnej za relacje inwestorskie 
tak  

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe tak  

3.13 kalendarz publikacji dat częściowo 

Spółka nie sporządza kalendarza dotyczącego planowanych dat walnych 
zgromadzeń, spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych. Spotkania z inwestorami Spółka organizuje w miarę 
zgłaszanych potrzeb.  
 

3.14 
informacje na temat zdarzeń 

korporacyjnych 
tak  

3.16 
pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych 

porządkiem obrad WZ 
nie 

W związku z małą ilością pytań  akcjonariuszy, koniecznością ich  
dodatkowego protokołowania oraz faktu iż najczęściej dotyczą one spraw 
porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie stosowała  
przedmiotowej praktyki.  

3.17 
informacje na temat powodów odwołania, 

zmiany terminu, porządku obrad WZ 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

3.18 
informacja o przerwie w obradach WZ i 

powodach przerwy 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

3.19 
informacje na temat Autoryzowanego 

Doradcy 
Tak 

W  dniu 20 sierpnia 2015 roku spółka podpisała umowę z Autoryzowanym 
doradcą. 

3.20 
informacje na temat Animatora akcji 

spółkaa 
tak  

3.21 
dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) 
tak  

4 
Strona internetowa w języku polskim 

lub angielskim 
tak  

5 
Wykorzystanie sekcji relacji 

inwestorskich na stronie 
GPWInfoStrefa 

nie 

W opinii zarządu Spółka publikuje wszelkie istotne informacje dla 
inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz 
korporacyjnej strony internetowej.  
 



6 
Utrzymywanie kontaktów z 

przedstawicielami AD 
Tak 

W  dniu 20 sierpnia 2015 roku spółka podpisała umowę z Autoryzowanym 
doradcą. 

7 
Niezwłoczne informowanie AD o 

istotnym zdarzeniu 
Tak 

W  dniu 20 sierpnia 2015 roku spółka podpisała umowę z Autoryzowanym 
doradcą. 

8 
Zapewnienie dostępu AD do 

dokumentów i niezbędnych informacji 
Tak 

W  dniu 20 sierpnia 2015 roku spółka podpisała umowę z Autoryzowanym 
doradcą. 

9 Zakres treściowy raportu rocznego nie 

W opinii spółki dane na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej oraz Autoryzowanego Doradcy nie 
stanowią istotnej informacji dla inwestorów, wpływającej na podejmowane 
przez nich decyzje finansowe. Zarząd rozważa wprowadzenie tej zasady 
w przyszłości.  
 

10 
Uczestnictwo członków zarządu i rady 

nadzorczej w obradach WZ 
tak  

11 
Publicznie dostępne spotkanie z 

inwestorami, analitykami, mediami 
nie 

W opinii zarządu Spółka publikuje  wszelkie istotne informacje dla 
inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz 
korporacyjnej strony internetowej. Ponadto spółka kontaktuje się z 
mediami i odpowiada na bieżąco na pytania inwestorów, które napływają 
do spółki. W przyszłości zarząd rozważy możliwość organizowania 
spotkań publicznych w momencie, gdy poweźmie wyraźną informację o 
takim zapotrzebowaniu.  
 

12 
Informacje zawarte w uchwale w 

sprawie emisji akcji z prawem poboru 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

13 
Zapewnienie odpowiedniego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami 
tak  

13a Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy nie dotyczy 
Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 

raportowanym okresie 

14 
Wymogi dot. dnia ustalenia praw do 

dywidendy i dnia jej wypłaty 
nie dotyczy 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 
raportowanym okresie 

15 
Wymogi dot. uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej 

nie dotyczy 
Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w 

raportowanym okresie 

16 Raporty miesięczne nie 

Spółka nie będzie publikować raportów miesięcznych, ponieważ w opinii 
zarządu byłoby to zbędne powielanie informacji o bieżącej działalności 
spółki dostępnych na stronie internetowej, ponadto publikowane przez 
Spółkę raporty kwartalne w wystarczający sposób informują inwestorów i 
akcjonariuszy o sytuacji finansowej  przedsiębiorstwa  
 

16a 
Uzasadnienie naruszenia obowiązku 

informacyjnego 
tak  

 

 

16. Stosowanie ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe 

zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

 
Papiery wartościowe spółki Silesia One S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym z rynków 
regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym spółka nie jest zobowiązana 
do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla tych przedsiębiorstw. 

        Katowice, dnia 04.06.2016r. 

 

Marcin Boszko– Prezes Zarządu 


