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I. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,  

 

w imieniu Zarządu Emitenta przedstawiamy Państwu roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Synerga.fund S.A. za rok 2017. Prezentujemy w nim wyniki finansowe, stan majątkowy wraz z opinią 

biegłego rewidenta, sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz informacje na temat istotnych 

zmian w niej zachodzących.  

 

W 2017 roku akcje Synerga.fund S.A. zostały nabyte przez nowych akcjonariuszy, którzy znając branżę 

oraz rynek kapitałowy, zapragnęli wdrożyć nowe rozwiązania operacyjne i zarządcze. Po zmianach 

chcemy być postrzegani jako publiczna spółka inwestycyjna, działająca w projektach giełdowych i 

pozagiełdowych w oparciu o analizy zespołu ekspertów oraz unikatowe strategie inwestycyjne w 

obszarze tworzenia rozwiązań opartych o technologię blockchain.  

 

Kluczowi akcjonariusze, własny zespół i partnerzy współpracujący ze Spółką od kilku lat obserwowali 

rozwój cyfrowych walut oraz zdecentralizowanych baz danych, stworzonych na protokole peer-to-peer. 

Blockchain pozwala na przekazanie wartości (np. pieniędzy, akcji czy praw własności) w weryfikowalny 

i bezpieczny sposób, bez uczestnictwa strony trzeciej.  

 

Synerga.fund S.A. będzie aktywnym współtwórcą tej ewolucji w Polsce. Spółka chce zbudować 

kompetencje, zespół i doświadczenie, które umożliwiają zarówno tworzenie rozwiązań opartych o 

technologię blockchain, ale również doradztwo i przeprowadzanie koinwestycji z siecią aniołów biznesu. 

Rozpoczniemy projekt od zbudowania centrum kompetencji i edukacji w zakresie tej technologii, a 

równolegle powstaną prototypy, np. algorytmów zdecentralizowanego zarządzania procesami DPM 

(Decentralised Process Management), które zastosujemy w Synerga.UBC (Unlimited Blockchain 

Corporation), wytwarzając platformę i swój autorski Security Token Synerga. Planujemy również 

wytworzenie prostego systemu około-blockchainowego, takiego jak narzędzie do rozliczania 

podatkowego dla osób i firm uzyskujących dochód z transakcji na kryptowalutach.  

 

Synerga.fund S.A. zrealizowała w 2017 roku przychody ogółem netto na poziomie 25 359,00 PLN oraz 

zakończyła rok obrotowy 2017 stratą w wysokości – 143 409,01 PLN.  Zarząd Synerga.fund S.A. wyraża 

głęboką nadzieję, że podjęte działania pozyskania inwestora strategicznego przyniosą poprawę sytuacji 

Emitenta, wzrost wartości Spółki oraz wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.  

 

Początkiem realizacji tych zamierzeń było uchwalenie przez Spółkę emisji akcji nowej serii o wartości od 

1 000 000 zł (jednego miliona złotych) do 2 000 000 zł (dwóch milionów złotych) kierowanej prywatnie 

do inwestorów zainteresowanych przedsięwzięciem.  

 

Zarząd Spółki uwzględniając powyższe czynniki oraz sytuację ekonomiczną Emitenta, zdecydował się 14 

marca 2018 roku przyjąć i opublikować zmianę strategii rozwoju, zawierającą założenia na lata 2018-

2020.  

 

Z poważaniem 

 

Bartosz Cywiński 

Prezes Zarządu 
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1. Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariat  

 

1.1. Podstawowe dane  

 

SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „Emitent”) 

ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków,  

Tel/fax: (12) 654-05-19 

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642 

Kapitał zakładowy: 27.310.000,00 zł opłacony w całości  

 

Strona internetowa: http://synergafund.com.pl 

Adres e-mail: biuro@synergafund.com.pl 

 

Organy Spółki -  stan na dzień 14 marca 2018 roku 

 

Zarząd w 2017 roku  

 

W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi: 

 Pan Bartosz Cywiński   - Prezes Zarządu 

 

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w Zarządzie:  

 

W trzecim kwartale 2017 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu: 

 w dniu 13 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/07/2017 odwołała z dniem 13 lipca 

2017 roku Pana Tomasza Wykurz z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, 

 w dniu 13 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/07/2017 powołała z dniem 13 lipca 

2017 roku Pana Dawida Zielińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.  

 

W pierwszym kwartale 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu: 

 w dniu 17 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/02/2018 odwołała z dniem 17 

lutego 2018 roku Pana Dawida Zielińskiego z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, 

 w dniu 17 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/02/2018 powołała z dniem 17 

lutego 2018 roku Pana Bartosza Cywińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.  

 

Rada Nadzorcza w 2017 roku 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą: 

 Pani Izabela Zielińska  - Członek Rady Nadzorczej 

 Pani Agnieszka Staniszewska - Członek Rady Nadzorczej  

 Pan Łukasz Górski   - Członek Rady Nadzorczej ` 

 Pan Roman Tworzydło  - Członek Rady Nadzorczej 

 Pan Dominik Waligórski  - Członek Rady Nadzorczej 
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W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w Radzie Nadzorczej: 

 

 w dniu 16 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w odwołało z funkcji Członka Rady 

Nadzorczej: 

 Pana Mirosława Rek   - uchwałą NWZA nr 4/02/2017, 

 Pana Dariusza Dukaczewskiego  - uchwałą NWZA nr 5/02/2017, 

 Pana Łukasza Bartczak   - uchwałą NWZA nr 6/02/2017, 

 Pana Adama Gbiorczyk   - uchwałą NWZA nr 7/02/2017, 

 

oraz powołało na Członków Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby: 

 Pana Łukasza Górskiego - uchwałą NWZA nr 8/02/2017, 

 Panią Agnieszkę Staniszewską - uchwałą NWZA nr 9/02/2017, 

 Panią Izabelę Zielińską  - uchwałą NWZA nr 10/02/2017, 

 Pana Dominika Waligórskiego - uchwałą NWZA nr 11/02/2017, 

 Pana Romana Tworzydło - uchwałą NWZA nr 12/02/2017. 

 

Walne Zgromadzenie  

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące Walne Zgromadzenia: 

 w dniu 16 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

 w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

1.2. Przedmiot działalności  

 

Początki funkcjonowania SYNERGA.fund S.A. (dawniej: Silva Capital Group S.A.) sięgają roku 2010. Była 

to wówczas działalność skupiona głównie wokół sportu, polegająca na popularyzacji tenisa ziemnego. 

Jeszcze jako MW Tenis S.A. podmiot prowadził szkoły tenisowe, wynajem kortów, prowadzenie 

sparingów i zajęć indywidualnych, kolonii i obozów tenisowych dla dzieci i młodzieży. Organizowano 

też  turnieje amatorskie i dla firm. W między czasie zmieniono firmę Spółki, a w czerwcu 2011 roku 

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. 

Pod koniec roku 2012 zakończono działalność tenisową na rzecz działalności w segmencie inwestycji o 

charakterze private equity i venture capital w Polsce oraz Europie Środkowo – Wschodniej. Spółka miała 

specjalizować się w zakresie podmiotów we wczesnej fazie rozwoju działających w sektorach związanych 

z branżą internetową, ecommerce, media, IT, rozwiązaniach mobilnych i energii odnawialnej. 

Lata 2014-2015 nie przyniosły przełomu i Zarząd Emitenta podjął decyzję o poszukiwaniu inwestora 

strategicznego, który byłby gotowy uruchomić nową działalność operacyjną w ramach struktur Spółki. 

W 2016 roku, akcje Emitenta zostały kupione przez nowych akcjonariuszy, którzy to znając branżę oraz 

rynek kapitałowy, wdrożyli nowe rozwiązania operacyjne i zarządcze. Po zmianach podmiot chciał być 

postrzegany jako publiczna spółka inwestycyjna działająca w projektach pozagiełdowych w oparciu o 

analizy zespołu ekspertów oraz unikatowe strategie inwestycyjne. Poprzez kluczowych akcjonariuszy, 

własny zespół i partnerów współpracujących Spółka miała dostęp do wielu atrakcyjnych projektów 

inwestycyjnych na rynku krajowym i zagranicznym. 

Spółka podpisała z JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 1 lutego 2017 roku aneks 

do listu intencyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku, przedmiotem którego są negocjacje prowadzące do 

nawiązania współpracy w celu przygotowania pozyskania inwestora strategicznego oraz finansowania 
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dla Emitenta. Zdając sobie sprawę z wymagalnych zobowiązań główni akcjonariusze Spółki: Pan January 

Ciszewski oraz Prime2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udzielili w 2017 roku pożyczek Spółce w 

łącznej wysokości 120 tys. zł na bieżącą działalność i najbardziej wymagalne zobowiązania. Ponadto 

dwaj główni akcjonariusze podpisali listy wsparcia kapitałowego dla Spółki, w których zobowiązali się 

do udzielania pomocy finansowej Emitentowi w przypadku zagrożenia kontynuacji działalności.  

 

W dniu 17 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Spółki związanych z 

podjętymi w dniu 29 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałami nr 

14/06/2017 i nr 15/06/2017 w akcie notarialnym Repertorium A Nr 5542/2017, w tym zmiany firmy 

Spółki na SYNERGA.fund Spółka Akcyjna. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości -261 240,91 zł. 

Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z faktem, iż dotychczas prowadzona przez 

Spółkę działalność nie była rentowna, aby zapewnić nie tylko dalsze funkcjonowanie Spółki, a przede 

wszystkim jej dalszy rozwój szukał możliwości najefektywniejszej dla Spółki działalności operacyjnej przy 

wykorzystaniu jej doświadczenia i aktualnych możliwości. 

 

Drony, autonomiczne pojazdy, sztuczna inteligencja - to technologie, które w przeciągu najbliższych kilku 

lat będą miały kolosalny impakt na świat, który znamy dziś. Dzięki technologii rozproszonych baz danych 

(DLT i Blockchain) większość wschodzących obecnie technologii będzie mogła wznieść się na wyżyny 

swojego potencjału. Zauważając ten potencjał i szansę, SYNERGA.fund S.A. będzie częścią tej cyfrowej 

transformacji. Dzięki wewnętrznej wiedzy i doświadczeniu w biznesie, handlu, technologii, przepisach 

prawnych i rynkach kapitałowych, SYNERGA.fund S.A. będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu 

rozwiązań, inwestowaniu i doradztwie przy projektach opartych o technologię blockchain i rozproszonych 

baz danych. Dzięki takim działaniom będziemy w stanie zbudować pomost pomiędzy nieregulowanym 

światem projektów blockchainowych, a inwestorami, którzy oczekują stabilności i zabezpieczenia w 

procesie inwestycyjnym. 

 

Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Bartosza 

Cywińskiego, którego wieloletnie doświadczenie na rynkach europejskich, amerykańskich i blisko-

wschodnich w zakresie doradztwa, planowania oraz budowania produktów cyfrowych, oraz szerokie 

doświadczenie biznesowe, będzie fundamentem do dynamicznego rozwoju w świecie wschodzącej 

technologii. W pierwszej kolejności Spółka planuje wykorzystać swoje doświadczenie i know-how z 

zakresu biznesu, handlu, technologii, przepisów prawnych i rynków kapitałowych, by stworzyć oddział 

szkoleniowy, którego zadaniem będzie zaznajomienie przedsiębiorstw z potencjałem technologii 

blockchain, oraz konsultacja w zakresie wdrożenia. 

 

Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie pracy nad własnymi rozwiązaniami opartymi o tę technologię, a 

przede wszystkim zbudowanie prototypu koncepcji autonomicznego systemu zarządzania organizacjami 

i procesami. Znaczącym elementem tego etapu będą konsultacje ze społecznością blockchain w Polsce 

i na świecie, by wypracować rozwiązanie, które będzie dawało realną wartość przedsiębiorstwom. 

 

W następnej kolejności SYNERGA.fund S.A. podpisze list intencyjny z podmiotem działającym w branży 

odnawialnych źródeł energii na podjęcie współpracy w zakresie wypracowania technologii do 

zarządzania energią elektryczną. Kolejnym, równie interesującym działaniem będzie inwestycja w 
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projekty blockchain z dużym potencjałem, które w realny sposób będą oddziaływać na biznes, by dać 

akcjonariuszom możliwość inwestowania w nowo powstającą technologię za pośrednictwem 

funkcjonującej i ustrukturyzowanej spółki giełdowej. 

 

Początkiem realizacji tych zamierzeń było uchwalenie przez Spółkę emisji akcji nowej serii o wartości od 

1 000 000 zł (jednego miliona złotych) do 2 000 000 zł (dwóch milionów złotych) kierowanej prywatnie 

do inwestorów zainteresowanych przedsięwzięciem.  

 

1.3. Kapitał zakładowy Emitenta  

 

Kapitał podstawowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 27.310.000,00 zł 

i dzielił się na 273.100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda i dzieli się na:  

 2.850.000 zwykłych na okaziciela akcji serii A, 

 950.000 zwykłych na okaziciela akcji serii B, 

 390.000 zwykłych na okaziciela akcji serii C, 

 750.000 zwykłych na okaziciela akcji serii D, 

 280.000 zwykłych na okaziciela akcji serii E, 

 3.970.303 zwykłych na okaziciela akcji serii G, 

 50.282.929 zwykłych na okaziciela akcji serii H, 

 70.000.000 zwykłych na okaziciela akcji serii I, 

 9.600.000 zwykłych na okaziciela akcji serii J,  

 2.327.024 zwykłych na okaziciela akcji serii K, 

 51.699.744 zwykłych na okaziciela akcji serii M, 

 80.000.000 zwykłych na okaziciela akcji serii O. 

 

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się 

następująco: 

 

Akcjonariusz liczba akcji liczba głosów 
udział w 

kapitale 

udział w 

głosach 

PRIME2 S.A. 63.726.307 63.726.307 23,33 % 23,33 % 

January Ciszewski 

(wraz z JR HOLDING S.A.) 
63.726.305 63.726.305 23,33 % 23,33 % 

Pozostali akcjonariusze   145.647.388 145.647.388 53,34 % 53,34 % 

Razem 273 100 000 273 100 000 100,00 % 100,00 % 

Źródło: Emitent 

 

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest taka sama jak na 

dzień 31 grudnia 2017 roku.  
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W dniu 1 marca 2018 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 28 lutego 2018 r., działając na 

podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia zawartego w § 3b Statutu Spółki 

zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/02/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyrażenia zgody na cenę 

emisyjną akcji serii P oraz wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w 

całości podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego [dalej: „Uchwała”]. 

 

Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 27.310.000,00 zł 

(dwudziestu siedmiu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) do kwoty minimalnie 

28.310.000,00 zł (dwudziestu ośmiu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) a 

maksymalnie 29.310.000,00 zł (dwudziestu dziewięciu milionów trzystu dziesięciu tysięcy złotych zero 

groszy), to jest o kwotę minimalnie 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych zero groszy) do 

maksymalnie 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych zero groszy) w drodze emisji minimalnie 

10.000.000 (dziesięciu milionów) a maksymalnie 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na 

okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) za jedną akcję. 

 

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez kolejną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P  

dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 

w drodze subskrypcji prywatnej. Wyemitowane na podstawie Uchwały akcje serii P będą uczestniczyć 

w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018, rozpoczynającym się 1 stycznia 2018 

roku, a kończącym się 31 grudnia 2018 roku. 

      

1.4. Grupa kapitałowa  

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień publikacji raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  

 

II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania 

finansowego, w tym przeliczone na euro  

 

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na 

euro) podsumowujące sytuację finansową SYNERGA.fund S.A. w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 

roku zostały zaprezentowane w Tabeli 3. 

 

Wymienione pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu 

średniego euro na dzień bilansowy. 

 

Wymienione pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po 

kursie stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich kursów 

euro na dzień kończący każdy miesiąc roku. 

 

Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną 

średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień 

każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku. 



SYNERGA.fund Spółka Akcyjna | Raport okresowy roczny za 2017 rok  
 

 

|  
S

tr
on

a 
9 

Tabela 3: Zastosowane kursy EUR/PLN 

 

rok 

Kurs EURO  

na dzień bilansowy 

(31.12.2017 r.)  

Średni kurs EURO  

2016 4,4240 4,3637  

2017 4,1709 4,2583 

Źródło: NBP  

 

 

Tabela 4: Wybrane jednostkowe dane finansowe SYNERGA.fund S.A. za 2017 r. oraz dane 

porównywalne za 2016 r. 

 

        2016  

(w tys. PLN)  

       2017  

(w tys. PLN) 

       2016  

(w tys. 

EURO) 

         2017  

(w tys. 

EURO) 

Przychody ze sprzedaży  35,2 25,4 8,1 6,0 

Zysk ze sprzedaży  -313,4 -250,0 -71,8 -58,7 

Zysk  (strata) z działalności 

operacyjnej 
-142,0 -130,2 -32,5 -30,6 

Zysk (strata) brutto -2 963,4 -143,4 -679,1 -33,7 

Zysk (strata) netto  -2 963,4 -143,4 -679,1 -33,7 

Przepływy pieniężne netto, 

razem 
-757,1 -18,1 -173,5 -4,3 

Aktywa/Pasywa razem 219,9 23,4 49,7 5,6 

Aktywa trwałe 179,4 0,0 40,6 0,0 

Aktywa obrotowe  40,5 23,4 9,2 5,6 

Środki pien. i inne aktywa pien 21,9 3,8 5,0 0,9 

Należności krótkoterminowe 18,6 19,7 4,2 4,7 

Należności długoterminowe  0,0 0,0 0,0 0,0 

Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zobowiązania 

krótkoterminowe  
209,4 271,9 47,3 65,2 

Kapitał własny  -117,8 -261,2 26,6 62,6 

Kapitał podstawowy  27 310,0 27 310,0 6 173,1 6 547,8 

 

 

 

III. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi  

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe SYNERGA.fund S.A. za rok obrotowy 2017 stanowi osobny 

załącznik do niniejszego raportu rocznego.  
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IV. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 r. 

 

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności SYNERGA.fund S.A. w roku obrotowym 2017 stanowi 

osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.  

 

 

V. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego 

za 2017 rok. 

Kraków, dnia 14 marca 2018 roku 

 

Zarząd SYNERGA.fund S.A. na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect"  oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i 

standardami uznawanymi w skali międzynarodowej. 

Oświadczam także, iż dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majątkową i finansową SYNERGA.fund S.A. oraz jej wynik 

finansowy. Ponadto sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w 

tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.  

 

Prezes Zarządu SYNERGA.fund S.A. 

Bartosz Cywiński 

 

 

VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego 

sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

Kraków, dnia 14 marca 2018 roku  

 

Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie §5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 do 

Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect" oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, 

spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa krajowego. 

 

Prezes Zarządu SYNERGA.fund S.A. 

Bartosz Cywiński 

 

 

VII. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 

 

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 stanowią osobny 

załącznik do niniejszego raportu rocznego.  
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VIII. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect” 

 

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.  

 

 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu 

Bartosz Cywiński 


