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1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy 

 

Katowice, 25.05.2021 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

przekazujemy Państwu raport roczny Centurion Finance ASI S.A. za 2020 rok chcąc równocześnie podziękować za 

inwestycję w naszą Spółkę. 

 

Rok 2020 był bardzo udany dla naszej Spółki. W skali roku odnotowaliśmy zysk na poziomie 1,77 mln pln przed 

opodatkowaniem. W okresie tym Spółka dodatkowo poprawiła wskaźniki finansowe. Zadłużenie jest praktycznie 

zerowe, zanotowaliśmy również wyraźny spadek należności. Wszystko to udało się osiągnąć mimo trwającej pandemii, 

która nie wpłynęła negatywnie na działalność Spółki. W 2020 uczestniczyliśmy w wielu IPO, z części wychodząc 

z pokaźnym zyskiem. Na koniec 2020 roku mieliśmy zajętych wiele pozycji na akcjach spółek, które dały dobre rezultaty 

w 1Q 2021, o czym świadczy wynik na koniec tego kwartału. Prowadzimy negocjacje dotyczący inwestycji z kilkoma 

podmiotami. Jeśli zakończą się one dla nas pozytywnie, poinformujemy o tym fakcie odpowiednimi raportami 

bieżącymi. W najbliższym czasie oczekujemy na NewConnect kilku debiutów spółek z naszego portfela. Nie 

spodziewamy się obecnie zbyt wygórowanych stóp zwrotu, gdyż zauważamy spadek płynności na rynku NewConnect. 

Obroty na wielu spółkach drastycznie spadły. Większa płynność utrzymuje się na rynku głównym GPW, w związku 

z czym tam będziemy szukali okazji do zajmowania większych pozycji inwestycyjnych. Nie ustajemy w pracach 

związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu - odbywamy szereg rozmów i konsultacji z prawnikami oraz uczestnikami 

rynku. O postępach prac będziemy informowali w raportach bieżących. 

Zakładamy, że rok 2021 będzie dla spółki rokiem udanym. Naszym celem jest poprawienie wyniku z roku 2020.  

 

 

 

Z poważaniem,  

 

Bartosz Boszko 

Prezes Zarządu 

 

Łukasz Ochman 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 



2. Oświadczenia Zarządu 

 

Katowice, 25.05.2021 r. 

 

 

 
Zarząd Centurion Finance ASI S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności 

zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

 

Ponadto Zarząd Centurion Finance ASI S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego 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. 
 

       

 

Bartosz Boszko 

Prezes Zarządu 

 

Łukasz Ochman 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Informacja o stosowaniu przez Emitenta Zasad Ładu Korporacyjnego 

 

Informacje w tym zakresie znajdują się w Sprawozdaniu z działalności Zarządu za rok 2020, będącym załącznikiem do 

raportu rocznego. 

 

4. Informacje o zasadach przyjętych  przy sporządzaniu raportu, w tym 

informacje o stosowanych zasadach polityki rachunkowości 

 

Informacje w tym zakresie znajdują się w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2020, będącym załącznikiem do raportu 

rocznego. 

 

5. Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na Euro 

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na Euro znajdują się w Sprawozdaniu z działalności Zarządu za rok 

2020, będącym załącznikiem do raportu rocznego. 

 

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 

Informacje w tym zakresie znajdują się w Sprawozdaniu z działalności Zarządu za rok 2020, będącym załącznikiem do 

raportu rocznego. 

 

7. Sprawozdanie z działalności Emitenta w roku 2020 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu stanowi osobny dokument, będący załącznikiem do raportu rocznego. 

 

8. Aktualna i przewidywalna sytuacja Emitenta 

 

Informacje w tym zakresie znajdują się w Sprawozdaniu z działalności Zarządu za rok 2020, będącym załącznikiem do 

raportu rocznego. 

  

9. Zdarzenia istotne dla sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta w 2020 

roku 

 

Informacje w tym zakresie znajdują się w Sprawozdaniu z działalności Zarządu za rok 2020, będącym załącznikiem do 

raportu rocznego. 

 

10.  Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku 

 

Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 stanowi osobny dokument, będący załącznikiem do 

raportu rocznego. 


