
 
 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku  

 

 

Szanowni Akcjonariusze,  

 

Przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie finansowe spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w 

Warszawie za rok obrotowy 2021, które stanowi podsumowanie wyników finansowych i 

najważniejszych wydarzeń tego okresu.  

 

W opisanym okresie Zarząd Spółki przede wszystkim podjął działania mające na celu 

redefiniowanie działalności Spółki, zmniejszenie zadłużenia Spółki poprzez konwersję zadłużenia 

na kapitał zakładowy i określenia dla niej nowej strategii rozwoju.  

 

Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym oraz prawnym, 

w szczególności trudności w obszarze pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej Zarząd 

Spółki zaczął wdrażać nową strategię działalności i rozwoju Spółki. Wysoka konkurencyjność 

obszaru rynkowego, na którym działa Spółka, wymusiła podjęcie działań prowadzących do 

dywersyfikacji działalności i eksploracji nowych obszarów biznesowych. W ramach podjętych 

działań, Zarząd Spółki skoncentrował swoją działalność operacyjną na filarach: sprzedaży energii 

elektrycznej i rozpoczęciu przygotowywania do udziału w projektach związanych z odnawialnymi 

źródłami energii oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych.  

 

W 2021 r. zarząd Spółki sprzedał nieruchomość należącą do Spółki.  

Działalność w obrębie klientów detalicznych i biznesowych na rynku energii elektrycznej oraz 

telekomunikacyjnym pozwoli na uzyskanie przez Spółkę efektu synergii poprzez możliwość 

zaoferowania tych usług w ramach ofert wiązanych. Uzyskanie wymienionych efektów synergii 

oraz znaczące zwiększenie obszaru prowadzenia działalności pozwoli z kolei Spółce na 

zrealizowanie zadowalającego wyniku finansowego oraz w perspektywie długoterminowej, Spółka 

wejdzie na ścieżkę systematycznego wzrostu wartości, co z pewnością będzie pozytywnym 

sygnałem dla obecnych i przyszłych inwestorów.  

 

Spółka w czwartym kwartale 2021 r. zawiesiła działalność na rynku paliwa gazowego. 

 

Spółka, po wszystkich wprowadzonych zmianach, prowadzi w pełni operacyjną działalność.  

Spółka rozpoczęła strategiczną współpracę z podmiotem świadczącym audyty energetyczne oraz 

instalującym instalacje fotowoltaiczne.  

Spółka dokonała szeregu zmian mających na celu rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej 

prosumentom i rozpoczęła proces sprzedaży. 

 

Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek, depozytów, nabytych weksli oraz innych 

wierzytelności, których spłatę Spółka zamierza przeznaczyć na realizację kolejnych planów 

inwestycyjnych.  

 

Spółka rozważa również rozpoczęcie działań i inwestycji w innych obszarach, a także redefinicji 

inwestycji w obszarach już podjętych. Finansowanie realizowanych projektów będzie pochodziło 

ze źródeł zewnętrznych.  

 

Dziękuję Państwu za okazane zaufanie. 

Piotr Ziętek - Prezes Zarządu 


