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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 

w imieniu Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport miesięczny za 
miesiąc luty 2021 roku.  
 
W lutym 2021 r. odnotowaliśmy wzrost wartości naszych aktywów o kwotę prawie 78 mln zł, a 
wartość naszego portfela osiągnęła na koniec lutego 2021 r. poziom prawie 803 mln zł. 
 
Zacieśniając naszą współpracę z EKIPA HOLDING S.A., w lutym br. objęliśmy nowo wyemitowane 
akcje imienne serii C EKIPY i obecnie posiadamy 11,97% głosów na walnym zgromadzeniu EKIPY. 
Zawarcie powyższej umowy jest kolejnym etapem realizacji projektu z EKIPĄ, którego przedmiotem 
jest doprowadzenie do wejścia EKIPY na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w 
ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. 
 
Ponadto w lutym br. zawarliśmy umowę inwestycyjną ze spółką Motivizer sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, w której objęliśmy łącznie 44,92% udziałów w kapitale zakładowym. 
Motivizer jest najnowocześniejszym na rynku systemem wsparcia dla działów HR, budowania 
motywacji i zaangażowania pracowników. Firma jest liderem technologicznym w branży dostawców 
platform do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi, umożliwiając dzięki zaawansowanym 
rozwiązaniom informatycznymi i w pełni skalowalnej architekturze systemu, nieosiągalne dla 
konkurentów dostosowanie do potrzeb i wymagań biznesowych klientów oraz integrację z ich 
systemami dziedzinowymi.  
 
W lutym br. zawarliśmy dwie umowy pożyczek: 
1) z One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach, na podstawie której, udzieliliśmy One2Tribe pożyczki 
w kwocie ok. 1 mln zł. Spłata pożyczki ma nastąpić do 30 czerwca 2021 r. w drodze spłaty pożyczki 
powiększonej o należne oprocentowanie oraz ewentualne ustawowe odsetki za opóźnienie lub 
konwersję pożyczki na 283 udziały w kapitale zakładowym One2Tribe. 
One2Tribe jest spółką, która oferuje rozwiązania motywacyjne dla dużych zespołów ludzkich. Z 
systemu Tribeware oferowanego przez firmę korzystają krajowe i międzynarodowe korporacje. 
Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy oparte o psychologię behawioralną (w tym grywalizację), 
analizę dużej ilości danych (Machine Learning, AI) oraz narzędzia klasy fintech/e-commerce (obsługa 
wypłaty nagród, prowizji, sklep z benefitami pracowniczymi). Lista klientów One2Tribe obejmuje: 
Aviva, Compensa, Ikea, ING, Komputronik, PhilipMorris, Play, Real, Raiffeisen Polbank, Santander, 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Vision Express, Vienna Life, Żabka. 
 
2) z SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa została zawarta w celu uregulowania woli 
stron do sfinansowania przez JR HOLDING części działań związanych z realizacją przez SatRevolution 
projektu, polegającego na zakupie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
przemysłowym, uruchomieniu tam fabryki produkującej nanosatelity i wdrożeniu seryjnej produkcji 
małych satelitów do obserwacji Ziemi, bazującej na innowacyjnej konstrukcji statków kosmicznych, 
opracowanej przez SatRevolution. 
JR HOLDING będzie miał prawo objęcia w zamian za wydaną kwotę pożyczki akcji SatRevolution 
wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego SatRevolution. 
 

Jednocześnie czynimy starania, aby emisja akcji serii E doszła do skutku w możliwie najkrótszym 

czasie. Proces ten zgodnie z regulacjami i przepisami wymaga zarówno sporządzenia prospektu 

emisyjnego jak i jego zatwierdzenia przez KNF, co może potrwać kilka miesięcy. O terminach zapisów 

na nowe akcje poinformujemy stosownym raportem bieżącym ESPI. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej: www.jrholding.pl, gdzie w zakładce 
„PORTFEL” zawsze mogą Państwo sprawdzić aktualną wycenę portfela inwestycyjnego JR HOLDING 
ASI S.A. 
 

http://www.jrholding.pl/
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W imieniu Zarządu dziękuję za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. Zapewniamy, że będziemy 
dążyć do zwiększenia wartości JR HOLDING ASI S.A. dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy. 

 
Z poważaniem  
January Ciszewski  
Prezes Zarządu  
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SKŁAD PORTFELA JR HOLDING ASI S.A. PRZEDSTAWIAJĄCY POSIADANY                                
 PROCENT UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁEK NA DZIEŃ 28.02.2021 R. 

* w tym 4,09 % poprzez KPM Invest Sp. z o.o. w 100 % zależną od JR HOLDING ASI S.A. 

** w tym 2,69 % poprzez Zielona Sp. z o.o. w 100 % zależną od JR HOLDING ASI S.A. 

*** Akcje/udziały jeszcze nie są jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy. Udział % przedstawiony po rejestracji 

akcji/udziałów. 

**** Część udziałów jeszcze nie jest zarejestrowanych przez Sąd Rejestrowy. Udział % przedstawiony po rejestracji 

udziałów. 

JR HOLDING ASI S.A.

Columbus Energy S.A.                           
29,47%* 

All in! Games S.A.                                   
13,40%

Synerga.fund S.A.                                   
14,93%

TopLevelTennis.com S.A.                      
11,92%

Oxygen S.A.                                              
3,73%

Medcamp S.A.                                          
29,14%

BBI S.A.                                          
47,70%

Avatrix S.A.                                
31,47%

Berg Holding S.A.                                     
7,57% 

GenXone S.A.                                             
0,12%

Helix Immuno-Oncology S.A.              
16,64%

Babaco S.A.                                                
45,00%

One More Level S.A.                          
5,49%**

Nexity Global S.A.                    
4,00%

Red Dev Studio S.A.                      
6,25%

T-Bull S.A.                                     
0,43%

Easycall S.A.                                     
0,54%

Noctiluca S.A.                                  

2,89%***

Ekipa Holding S.A.                                    
11,97%

KPM Invest Sp. z o.o.                           
100,00%

Zielona Sp. z o.o.                                   
100,00%

Moniuszki 7 Sp. z o.o.                          
100,00%

Ongeno Sp. z o.o.                                     
35,28%

Laguna Capital Sp. z o.o.                     
100,00%

Ganador Sp. z o.o.                                   
50,00%

Palabra Sp. z o.o.                                    
100,00%

Patent Forge Sp. z o.o.                             
80,00% 

Tastein Sp. z o.o.                                      
78,00%

Pergamin Sp. z o.o.                                      
14,90%***

Motivizer Sp. z o.o.                                      
44,92%****
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1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM 

EMITENTA, KTÓRE W OCENIE EMITENTA MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA 

KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA. 

 

1.1.   Wybrane informacje dotyczące zestawienia lokat Spółki na 28.02.2021 r. 

 

Do kluczowych inwestycji JR HOLDING ASI S.A. wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie należą: 

• Columbus Energy S.A.     - Energia odnawialna 

• TopLevelTennis.com S.A.    - Lifestyle, Sport 

• Nexity Global S.A.    - Elektromobilność 

• Medcamp S.A.     - Medycyna i biotechnologia 

• GenXone S.A.    - Medycyna i biotechnologia 

• Synerga.fund S.A.     - Medycyna i biotechnologia 

• Berg Holding S.A.    - Nieruchomości, fotowoltaika 

• Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.  - nowoczesne media 

• Easycall S.A.    - w trakcie zmiany profilu działalności 

• All in! Games S.A.     - Gaming 

• Oxygen S.A.    - Gaming 

• One More Level S.A.     - Gaming  

• Avatrix S.A.    - Gaming 

• Red Dev Studio S.A.    - Gaming 

• T-Bull S.A.    - Gaming 

 

 

1.2. Akcjonariat JR HOLDING ASI S.A. na dzień 28.02.2021 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział  

w kapitale 
zakładowym 

Liczba  
głosów 

% udział  
głosów 
na WZ 

January Ciszewski * 28 029 430 71,87% 28 029 430 71,87% 

Marek Sobieski 2 744 864 7,04% 2 744 864 7,04% 

JR HOLDING ASI S.A. 192 000 0,49% 192 000 0,49% 

Pozostali 8 033 706 20,60% 8 033 706 20,60% 

Razem 39 000 000 100,00% 39 000 000 100,00% 

 

* bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o.o.  
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1.3. Kluczowe inwestycje JR HOLDING ASI S.A. - stan na 28 lutego 2021 r. 

 

Poniższa tabela przedstawia skład portfela JR HOLDING ASI S.A. na dzień 28 lutego 2021 roku oraz 

osiągnięty zysk liczony od stanu portfela na dzień 31 stycznia 2021 roku: 

Pozycja 

Liczba 

posiadanych 

akcji/udziałów 

(szt.) 

Udział w 

kapitale (%) 

Wartość 

31.01.2021 

 (tys. zł) 

Wartość 

28.02.2021 

 (tys. zł) 

COLUMBUS ENERGY S.A. 10 274 286 25,38% 455 151 487 001 

ALL IN! GAMES S.A. 4 620 000 13,40% 58 674 52 668 

SYNERGA.FUND S.A. 40 777 244 14,93% 6 463 9 787 

OXYGEN S.A. 1 964 750 3,73% 2 142 1 965 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 2 600 000 11,92% 2 288 2 210 

AVATRIX S.A. 4 000 000 31,47% 6 240 4 680 

NEXITY GLOBAL S.A. 400 000 4,00% 7 240 7 040 

BERG HOLDING S.A. 1 742 000 7,57% 4 756 5 052 

MEDCAMP S.A. 7 620 000 29,14% 26 060 26 670 

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A. 1 955 520 47,70% - 30 506 

HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. 2 200 000 16,64% 2 970 2 970 

GENXONE S.A. 4 000 0,12% 243 141 

ONE MORE LEVEL S.A. 1 500 000 2,80% 11 790 9 780 

BABACO S.A. 225 000 45,00% 50 50 

T-BULL S.A. 4 950 0,43% 163 138 

EASYCALL S.A. 6 500 0,54% - 108 

EKIPA HOLDING S.A. *** 12 298 500 11,99% 111 17 218 

RED DEV STUDIO S.A. 350 000 6,25% 742 586 

KPM INVEST Sp. z o.o.* 12 500 100,00% 76 548 81 685 

ZIELONA Sp. z o.o.** 2 572 100,00% 11 514 9 584 

ONGENO Sp. z o.o.*** 700 35,28% 35 000 35 000 

MONIUSZKI 7 Sp. z o.o. 4 500 100,00% 10 214 10 214 

PALABRA Sp. z o.o. 48 000 100,00% 3 931 3 931 

LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. 14 000 100,00% 2 213 2 213 

GANADOR Sp. z o.o. 50 50,00% 118 118 

TASTEIN Sp. z o.o. 78 78,00% 4 4 

PATENT FORGE Sp. z o.o. 80 80,00% 4 4 

MOTIVIZER Sp. z o.o. 1 641 43,95% - 1 592 

     SUMA: 724 629 802 915 

Wzrost wartości aktywów w lutym 2021 r. = 78 286 tys. zł 

 

* Na wycenę udziałów spółki KPM Invest Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 657 143 akcji spółki Columbus Energy S.A. 

** Na wycenę udziałów spółki Zielona Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 440 000 akcji spółki One More Level S.A. 

*** Udziały/akcje wycenione zostały w oparciu cenę emisyjną dla nowo emitowanych udziałów/akcji w związku z 

podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce.  
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1.4. Wykres zmiany wartości portfela Spółki w okresie od 01.04.2020 r. do 28.02.2021 r. 

 

W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy wzrost wartości aktywów o 78,29 mln zł, co prezentuje poniższy 

wykres przedstawiający wartość naszego portfela na koniec każdego miesiąca. 

 

1.5. Notowania spółki JR HOLDING ASI S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 28.02.2021 r. 
 
 

Ticker: JRH 

Data:                     28.02.2021 r. 

Kurs:                              13,90 zł 

Kapitalizacja:            542 mln zł 

Stopa zwrotu*: 

1 miesiąc:                      +6,51 % 

3 miesiące:                  -10,32 % 

6 miesięcy:                  -39,04 % 

1 rok:                           +20,87 % 
 

Źródło: https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=JRHOLDING  

 

*Stopy zwrotu kalkulowane przy założeniu braku korekty historycznego kursu akcji o wartość Jednostkowego 

Prawa Poboru.
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1.6. Stopy zwrotu ze spółek portfelowych. 
 

Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu ze spółek portfelowych JR HOLDING ASI S.A. w poszczególnych okresach czasu. 

 

Spółka 

Kurs  
na dzień 

28.02.2021 
(zł) 

Stopy zwrotu 

1 miesiąc 
od 1 lutego 2021 

do 28 lutego 2021 

3 miesiące 
od 1 grudnia 2020  
do 28 lutego 2021 

6 miesięcy 
od 1 września 2020  
do 28 lutego 2021 

1 rok 
od 1 lutego 2020  

do 28 lutego 2021 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

COLUMBUS ENERGY S.A. 47,40 3,10 7,0% -9,60 -16,8% -38,90 -45,1% 31,40 196,3% 

ALL IN! GAMES S.A. 11,40 -1,30 -10,2% -4,80 -29,6% -11,10 -49,3% 3,80 50,0% 

SYNERGA.FUND S.A. 0,2400 0,082 51,4% 0,006 2,6% -0,09 -27,3% 0,109 83,2% 

ONE MORE LEVEL S.A. 6,52 -1,34 -17,0% -5,58 -46,1% -1,56 -19,3% 4,62 243,2% 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 0,85 -0,03 -3,4% 0,055 6,9% -0,25 -22,7% -0,095 -10,1% 

OXYGEN S.A. 1,00 -0,09 -8,3% -0,06 -5,7% -0,08 -7,4% 0,20 25,0% 

MEDCAMP S.A. 3,50 0,08 2,3% 0,16 4,8% -6,90 -66,3% 3,292 1582,7% 

BERG HOLDING S.A. 2,90 0,17 6,2% 0,35 13,7% -1,00 -25,6% 0,915 46,1% 

AVATRIX S.A. 1,17 -0,39 -25,0% -0,46 -28,2% -0,30 -20,4% 0,20 20,6% 

NEXITY GLOBAL S.A. 17,60 -0,50 -2,8% -3,20 -15,4% -10,20 -36,7% 9,00 104,7% 

RED DEV STUDIO S.A. 1,675 -0,445 -21,0% -0,775 -31,6% -1,475 -46,8% 0,145 9,5% 

GENXONE S.A. 35,20 8,22 30,5% 7,21 25,8% 28,30 410,1%    

T-BULL S.A. 27,90 -5,10 -15,5% 1,80 6,9% 2,60 10,3% 13,55 94,4% 

BBI S.A. 15,60 1,40 9,9% 10,82 226,4% 12,54 409,8% 13,48 635,8% 

EASYCALL S.A. 16,60 6,10 58,1% 11,05 199,1% 13,60 453,3% 15,00 937,5% 
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W uzupełnieniu do powyższej tabeli: 

− Akcje Medcamp S.A. znajdują się w portfelu od dnia 12 marca 2020 r.; 

− Akcje Berg Holding S.A. znajdują się w portfelu od dnia 18 czerwca 2020 r.;  

− Akcje Digital Avenue S.A. znajdują się w portfelu od dnia 22 czerwca 2020 r.;  

− Akcje Nexity Global S.A. znajdują się w portfelu od dnia 7 sierpnia 2020 r.;  

− Akcje GenXone S.A. zadebiutowały na rynku NewConnect w dniu 25 sierpnia 2020 roku (cena 

emisyjna wynosiła 6.90 zł);  

− Akcje Red Dev Studio S.A. znajdują się w portfelu od dnia 29 września 2020 r. 

− Akcje T-Bull S.A. znajdują się w portfelu od 12 stycznia 2021 roku.  

− Akcje BBI S.A. znajdują się w portfelu od 4 lutego 2021 roku. 

− Akcje Easycall S.A. znajdują się w portfelu od 24 lutego 2021 roku. 

 

2. ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁCE W MIESIĄCU LUTYM 2021 ROKU 

 

• Skup akcji własnych 

 

W lutym 2021 r. dokonaliśmy skupu akcji własnych w łącznej ilości 34 000 sztuk. Na koniec lutego 2021 

r. posiadaliśmy 192 000 akcji własnych, co stanowiło 0,49% w kapitale zakładowym oraz 0,49% w 

ogólnej liczbie głosów na WZ, średnia cena zakupu wyniosła 5,41 zł. 

 

W dniu 22 lutego 2021 r. w związku z rozpoczęciem okresu zamkniętego związanego z publikacją 

raportu rocznego za 2020 r. zawiesiliśmy skup akcji własnych, do dnia publikacji raportu rocznego za 

2020 r., tj. do dnia 22 marca 2021 r. 

 

• Objęcie akcji spółki EKIPA HOLDING S.A. 

 

W dniu 4 lutego 2021 roku objęliśmy nowo wyemitowane akcje imienne serii C Ekipa Holding S.A., 

które po rejestracji (łącznie z objętymi w dniu 21 grudnia 2020 r. akcjami imiennymi serii B będą 

stanowić 11,97% kapitału zakładowego EKIPY oraz będą uprawniać do 11,97% głosów na walnym 

zgromadzeniu EKIPY. 

Zawarcie Umowy jest kolejnym etapem realizacji projektu z EKIPĄ, którego przedmiotem jest 

doprowadzenie do wejścia EKIPY na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach 

realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. 

 

• Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 

 

W dniu 9 lutego 2021 roku podpisaliśmy ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą 

w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. 

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki 

usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania 

przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu 

Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie 

prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w 

zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa 

obowiązuje od dnia jej zawarcia. 
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• Raport miesięczny za styczeń 2021 roku 

 

W dniu 10 lutego 2021 opublikowaliśmy raport miesięczny za styczeń 2021 roku, w którym 

odnotowaliśmy spadek wartości naszych aktywów o kwotę 141,2 mln zł, a wartość naszego portfela 

osiągnęła na koniec stycznia 2021 r. poziom 724,6 mln zł. 

 

• Zawarcie przedwstępnej umowy pożyczki z SatRevolution 

 

W dniu 17 lutego 2021 roku zawarliśmy z SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedwstępną 

umowę pożyczki. Umowa została zawarta w celu uregulowania woli Stron do sfinansowania przez JR 

HOLDING części działań związanych z realizacją przez SatRevolution projektu, polegającego na zakupie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przemysłowym, uruchomieniu tam fabryki 

produkującej nanosatelity i wdrożeniu seryjnej produkcji małych satelitów do obserwacji Ziemi, 

bazującej na innowacyjnej konstrukcji statków kosmicznych, opracowanej przez SatRevolution (dalej: 

Projekt). 

Na podstawie Umowy, zobowiązaliśmy się do zawarcia umowy przyrzeczonej na mocy której JR 

HOLDING zobowiąże się udzielić i udzieli SatRevolution pożyczki pieniężnej w kwocie 12.004.912,00 zł, 

z przeznaczeniem na realizację Projektu. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem 

zawarcia przez SatRevolution umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 

3.2 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.1 "Badania na rynek" na dofinansowanie 

Projektu, w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy, nie później jednak niż w dniu 31 października 2021 

r. Pożyczka oprocentowana będzie na zasadach rynkowych. Pożyczka zostanie udzielona na okres 3 lat 

od dnia jej przekazania na rachunek bankowy SatRevolution. Na zasadach odrębnie uzgodnionych 

przez Strony, JR HOLDING będzie miał prawo objęcia w zamian za wydaną kwotę pożyczki akcji 

SatRevolution wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego SatRevolution. 

Umowa wygasa z chwilą zawarcia Umowy Przyrzeczonej albo z dniem 31 października 2021 r. jeśli do 

tego dnia Umowa Przyrzeczona nie zostanie zawarta. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia 

od Umowy bez podania przyczyny do dnia 30 października 2021 r. Wyłączona została odpowiedzialność 

Stron względem siebie za poniesione szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy jak i możliwość dochodzenia zawarcia Umowy Przyrzeczonej. 

 

• Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Motivizer 

 

W dniu 22 lutego 2021 roku zawarliśmy umowę inwestycyjną ze spółką Motivizer spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz dwoma osobami fizycznymi, wspólnikami Motivizer, 

której przedmiotem jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami oraz objęcia przez JRH 

łącznie 44,92% udziałów w Motivizer. 

Objęcie udziałów Motivizer odbyło się na podstawie oświadczenia o objęciu udziałów, które zostaną 

pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 4.000.000 zł. 

Dzięki zawartej Umowie, dotychczasowa działalność Motivizer będzie kontynuowana i rozwijana ze 

wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how JRH.  

Motivizer jest najnowocześniejszym na rynku systemem wsparcia dla działów HR, budowania 

motywacji i zaangażowania pracowników. Wspiera skutecznie Transformację Cyfrową w HR. Firma jest 

liderem technologicznym w branży dostawców platform do zarządzania świadczeniami 

pozapłacowymi, umożliwiając dzięki zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym w pełni 

skalowalnej architekturze systemu nieosiągalne dla konkurentów dostosowania do potrzeb i wymagań 

biznesowych klientów oraz integracji z ich systemami dziedzinowymi. Aplikacja umożliwia 

dokonywanie modyfikacji i zmian w odpowiedzi na nieznane jeszcze przyszłe uwarunkowania i 
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wymagania biznesowe jako nowe wersje procesów. System powstał z myślą zarówno o pracodawcach 

jak i ich pracownikach.  

Bogaty katalog funkcjonalności oraz unikalne oferty benefitów wspierają skuteczne zarządzanie 

zaangażowaniem oraz motywacją użytkowników. Z innowacyjnych rozwiązań Motivizer korzystają 

m.in. takie firmy jak T-Mobile, Nationale Nederlanden, Skanska, DHL, DPD, Carlsberg, Kimberly Clark, 

Toyota Motor Poland, Japan Tobacco International i wiele innych firm i grup kapitałowych. 

W chwili obecnej na platformie zarejestrowanych jest ponad 40 tys. użytkowników z ponad 50 firm – 

zarówno dużych korporacji jak i spółek z sektora MŚP. Motivizer zakończył rok 2020 przychodami na 

poziomie ok. 20 mln zł. 

 

• Udzielenie pożyczki spółce One2Tribe 

 

W dniu 22 lutego 2021 r. zawarliśmy z One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach umowę, na podstawie 

której, JRH udzielił One2Tribe pożyczki w kwocie 1.000.122,00 zł. Pożyczka jest oprocentowana na 

warunkach rynkowych. Spłata Pożyczki ma nastąpić do 30 czerwca 2021 r. w drodze (wedle wyboru 

One2Tribe): 

− spłaty Pożyczki powiększonej o należne oprocentowanie oraz ewentualne ustawowe odsetki 

za opóźnienie; 

− konwersji Pożyczki na 283 udziały w kapitale zakładowym One2Tribe. 

 

One2Tribe jest spółką, która oferuje rozwiązania motywacyjne dla dużych zespołów ludzkich. Z 

systemu Tribeware oferowanego przez firmę korzystają krajowe i międzynarodowe korporacje. 

Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy oparte o psychologię behawioralną (w tym grywalizację), 

analizę dużej ilości danych (Machine Learning, AI) oraz narzędzia klasy fintech/e-commerce (obsługa 

wypłaty nagród, prowizji, sklep z benefitami pracowniczymi). Lista klientów One2Tribe obejmuje: 

Aviva, Compensa, Ikea, ING, Komputronik, PhilipMorris, Play, Real, Raiffeisen Polbank, Santander, 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Vision Express, Vienna Life, Żabka. 

 

3. ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH JR HOLDING ASI S.A. W LUTYM 2021 

ROKU 

 

• Noctiluca S.A. 

 

− Spółka jest niecałe 2 kwartały od komercyjnego wdrożenia własnych opatentowanych 

zielonych emiterów; 

− Spółka kontynuuje rozmowy z pięcioma Azjatyckimi graczami. W marcu, po paru miesiącach 

negocjacji, powinno dojść do podpisania MTA (Umowa o transferze materiałów) z pierwszym 

z tych podmiotów. MTA z biznesowego punktu widzenia oznacza formalne wejście we 

współpracę z tym podmiotem (formalne rozpoczęcie testów emiterów przez partnera i wejście 

w wielomiesięczne rozmowy bizdev). Standardowo potencjalne efekty takiej współpracy są 

możliwe do osiągnięcia w perspektywie 12-18 miesięcy, jest to jednak etap rozmów 

biznesowych, którego nie osiąga ponad 90% technologicznych spółek (wejście w relacje z TOP5 

graczem OLED na Świecie); 

− Podpisanie, po paru miesiącach negocjacji MTA z kolejnym TOP 5 partnerem przewidywane 

jest w ciągu kwartału; 

− Po wystąpieniu w styczniu na technicznym seminarium BASID, Spółka nawiązała relację z 

wiodącym konglomeratem chemicznym z Japonii, z którym prowadzi rozmowy i zmierza ku 

podpisaniu MTA (perspektywa dwóch miesięcy), badaniu czystości patentowej oraz 

testowaniu emiterów Noctiluca; 
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− Noctiluca została zaproszona do rozmów nt. potencjalnego zastosowania technologii Noctiluca 

przez dwa polskie podmioty wysoko wyspecjalizowane w niszowych, perspektywicznych 

zastosowaniach OLED (zabezpieczanie dokumentów; enkapsulacja); 

− Noctiluca rozesłała zaproszenia do wiodących globalnych ośrodków naukowych w celu 

zaproszenia ich do przedstawienia oferty na proces testowania wybranych emiterów Noctiluca 

w skonstruowanych przez nich panelach OLED w metodzie PVD – pozwoli to na przyśpieszenie 

procesu komercjalizacji i ułatwienie rozmów z globalnymi producentami wyświetlaczy; 

− Noctiluca została zaproszona na wystąpienie w maju na bardzo prestiżowej konferencji 

SID/DSCC Business Conference (organizowanej przez DSCC - najbardziej poważaną firmę 

analityczną rynku OLED) w panelu dyskusyjnym dotyczącym OLED materials wraz z CEO Cynora 

i CEO Kyulux. 

 

Ponadto Noctiluca otrzymała zaproszenie na konferencję Invest Cuffs (spodziewane ponad 10.000 

uczestników), gdzie bezpłatnie będzie promować technologię spółki i weźmie udział w panelu 

dyskusyjnym (14-17 IV) oraz wzbudziła bardzo mocne zainteresowanie inwestorów skupionych wokół 

społeczności Longterm, a liderowanych przez inwestora semi-branżowego, który wesprze projekt 

relacjami rynkowymi. 

 

• Columbus Energy S.A. 

 

− Zawarcie warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w Vortex Energy - Obrót sp. z o.o. 

W dniu 2 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł warunkową umowę nabycia 1.700 

udziałów w kapitale zakładowym Vortex Energy - Obrót sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 

850.000,00zł, reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Vortex. Cena sprzedaży udziałów została 

ustalona na 1 698 249,00 zł. 

Vortex prowadzi działalność w zakresie wspierania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce 

poprzez tworzenie przede wszystkim bezpiecznych i elastycznych rozwiązań handlowych 

maksymalizujących zyski wytwórców ze sprzedaży ich zielonej energii.  Posiada zarówno certyfikowaną 

wiedzę z zakresu branży OZE jak i funkcjonalną wynikającą ze zdobytego doświadczenia. 

 

− Zawarcie umowy nabycia przez spółkę zależną Columbus JV-5 sp. z o.o. 100 % udziałów w 5 

spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,64MW 

W dnu 5 lutego 2021 roku spółka zależna Columbus, tj. Columbus JV-5 sp. z o.o. zawarła umowę na 

podstawie której nabyła 100% udziałów w 5 spółkach celowych realizujących projekty farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,64 MW. 

Cena nabycia Udziałów wszystkich Spółek Projektowych wynosi łącznie 3.512.274,34 zł zostanie 

zapłacona poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności. 

 

− Odstąpienie od zawartego Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący 

technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń 

W dniu 8 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. odstąpił od zawartego w dniu 13 stycznia 2021 

r. z założycielami, pozostałymi udziałowcami podmiotu prawa handlowego z siedzibą w Polsce 

wykorzystującego technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń oraz Nexity 

Global S.A. Term Sheet. 

Powodem odstąpienia od Term Sheet jest brak wypracowania wspólnego stanowiska przez strony w 

toku prowadzonych negocjacji w zakresie inwestycji. 
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− Informacja dotycząca szacunkowych wyników finansowych w 2020 r. 

W dniu 8 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. opublikował informację o uzyskanych 

wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Columbus Energy w zakresie przychodów z działalności 

operacyjnej, EBITDA oraz zysku brutto w całym 2020 r. 

Zgodnie z księgami rachunkowymi: 

- skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w 2020 r. wyniosły 664 mln zł wobec 210 mln zł 

w 2019 r., co oznacza wzrost o 216%; 

- skonsolidowane EBITDA w 2020 r. wyniósł 90,7 mln zł wobec 22,2 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost 

o 309%; 

- skonsolidowany zysk brutto w 2020 r. wyniósł 85 mln zł wobec 14,9 mln zł w 2019r., co oznacza wzrost 

o 470%. 

Zarząd wskazał, iż wzrosty wyników finansowych wynikają wprost z realizowanej przez Grupę 

Kapitałową Columbus Energy działalności w zakresie instalacji fotowoltaicznych. 

 

− Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach 

kapitału docelowego 

W dniu 10 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. podjął uchwałę w formie aktu notarialnego 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze 

emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E 

do obrotu zorganizowanego. 

Na mocy Uchwały Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę niemniejszą niż 

5.484.780 zł i nie wyższą niż 17.955.000 zł w drodze emisji nie mniej niż 2.902.000 i nie więcej niż 

9.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,89 zł każda. 

Emisja Akcji serii E w ramach kapitału docelowego następuje w celu realizacji postanowień Programu 

Motywacyjnego. 

 

− Treść podjętych uchwał na NWZ w dniu 10 lutego 2021 r. 

W dniu 10 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. opublikował treść uchwał podjętych na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 lutego 2021 r, którą znajdą 

Państwo pod adresem: https://newconnect.pl/ebi/files/127113-clc-tresc-uchwal-nwz-2021-02-10.pdf 

 

− Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 10 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą powołało do składu Rady 

Nadzorczej Pana Marcina Dobraszkiewicza. 

 

− Zawarcie umów nabycia obligacji w celu umorzenia oraz zawarcie umów objęcia akcji serii B  

W dniu 10 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł z obligatariuszami umowy nabycia 

obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja. Obligacje zostały nabyte 

w celu umorzenia. 

Umowy nabycia zostały zawarte, w związku z wpłynięciem oświadczeń o konwersji od wszystkich 

obligatariuszy na łącznie 3.374.075 Akcji serii B o cenie emisyjnej 1,89 zł. 

 

− Zawarcie porozumień do umów pożyczek oraz zawarcie umów objęcia akcji serii C i D 

W dniu 10 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł porozumienia do umów pożyczek, w 

związku ze złożeniem oświadczeń w sprawie konwersji na nowe akcji spółki pożyczek udzielonych 

spółce. 

W związku z powyższym zawarła umowy objęcia akcji serii C dotyczące objęcia łącznie 10.989.010 akcji 

serii C i umowy objęcia akcji serii D dotyczące objęcia łącznie 3.807.407 akcji serii D, a zatem wszystkich 

https://newconnect.pl/ebi/files/127113-clc-tresc-uchwal-nwz-2021-02-10.pdf
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Akcji serii C i wszystkich Akcji serii D. Cena emisyjna jednej akcji serii C jest równa 2,73 zł za jedną akcję, 

w związku z czym Emitent w wyniku emisji akcji serii C pozyska 29.999.997,30 zł. Cena emisyjna jednej 

akcji serii D jest równa 1,89 zł za jedną akcję, w związku z czym Emitent w wyniku emisji akcji serii D 

pozyska 7.195.999,23 zł.  

 

− Realizacja Programu Motywacyjnego, w tym przyjęcie regulaminu, zawarcie umów 

uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i umów objęcia akcji serii E 

W dniu 10 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Columbus Energy S.A. przyjęła Regulamin Programu 

Motywacyjnego.  W ramach realizacji Programu Motywacyjnego zaoferowanych zostanie nie więcej 

niż 9.500.000 akcji. Cena objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego wynosi 1,89 zł. Wkłady 

pieniężne na pokrycie akcji w ramach Programu Motywacyjnego zostaną wniesione w terminie 3 

miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, w ramach którego będą emitowane przedmiotowe akcje. 

Osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego będą pracownicy, współpracownicy, 

członkowie Zarządu, prokurenci Spółki, menadżerowie, kierownicy sprzedaży i inne osoby mające 

wpływ na rozwój Spółki. Osoby uprawnione zobowiązane będą do nierozporządzania akcjami objętymi 

w ramach realizacji Programu Motywacyjnego - w okresie pomiędzy dniem objęcia akcji, a dniem 31 

marca 2022 roku. 

Po zakończeniu procesu subskrypcji prywatnej Akcji serii E, Zarząd Spółki podejmie czynności 

polegające na złożeniu oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i dookreśleniu 

wysokości kapitału zakładowego Spółki. Następnie Zarząd Emitenta poweźmie kroki w celu rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a w dalszej kolejności także wprowadzenia Akcji serii E do 

obrotu na rynku NewConnect. 

 

− Wyrażenie zgody przez Columbus Energy na udzielenie przez Saule S.A. licencji dystrybucyjnej 

oraz licencji produkcyjno-dystrybucyjnej produktu w postaci lameli łamaczy światła 

W dniu 15 lutego 2021 roku Saule S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z zapisami umowy 

inwestycyjnej zawartej z Columbus, zwróciło się do Columbus z zawiadomieniem formalnym o 

zamiarze udzielenia licencji produktowej (na co Columbus wyraził zgodę), dwóm różnym podmiotom: 

a) podmiotowi, który jest z jednym z liderów rynku zarządzania nieruchomościami w Europie, 

wyłącznej licencji dystrybucyjnej produktu lameli - łamaczy światła z perowskitem dla portfela 

istniejących klientów i partnerów a także nowych klientów; licencja dotyczy terytorium 11 krajów 

europejskich; licencjobiorca złożył ofertę zaakceptowaną przez Saule na 4,35 mln euro za udzielenie 

licencji; okres trwania licencji 5 lat; licencjobiorca ma możliwość udzielania sublicencji za zgodą Saule; 

b) podmiotowi, który jest liderem światowym automatyki dla budownictwa, wyłącznej licencji 

produkcyjno-dystrybucyjnej produktu lameli - łamaczy światła z perowskitem dla portfela istniejących 

klientów i partnerów a także nowych klientów; licencja dotyczy 24 krajów europejskich; licencjobiorca 

złożył ofertę zaakceptowaną przez Saule na 8,0 mln euro za udzielenie licencji; okres trwania licencji 5 

lat; licencjobiorca ma możliwość udzielania sublicencji za zgodą Saule. 

 

− Wyniki ofert oraz podsumowanie subskrypcji prywatnych akcji Spółki serii B, C i D 

W dniu 16 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. opublikował wyniki oferty i informacje 

stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.  

 

• Seria B: W ramach subskrypcji prywatnej objęto 3.997.356 (trzy miliony dziewięćset 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) Akcji. Cena emisyjna jednej Akcji 

wynosiła 1,89 zł. Akcje zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Akcje zostały 

objęte przez 13 podmiotów (12 osób fizycznych i 1 osobę prawną), w drodze zawarcia stosownych 

umów objęcia Akcji. 
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• Seria C: W ramach subskrypcji prywatnej objęto 10.989.010 (dziesięć milionów dziewięćset 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć). Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 2,73 zł. Akcje zostały 

objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.  Akcje zostały objęte przez 4 podmioty (2 osoby 

fizyczne i 2 osoby prawne), w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji. 

 

• Seria D: W ramach subskrypcji prywatnej objęto 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy 

czterysta siedem). Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 1,89 zł. Akcje zostały objęte wyłącznie w 

zamian za wkłady pieniężne.  Akcje zostały objęte przez 2 osoby fizyczne, w drodze zawarcia 

stosownych umów objęcia Akcji. 

 

− Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego 

W dniu 16 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. złożył w trybie art. 310 §2 i § 4 w związku z 

art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie, że w wyniku emisji akcji serii B, akcji serii C i 

akcji serii D Spółki objęto łącznie 18.793.773 akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej 35.520.230,97 

zł, a ponadto dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki wskazując, że wynosi ona 

112.027.198,50 zł i dzieli się na 59.273.650 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł każda.  

Zarząd Emitenta poweźmie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a w 

dalszej kolejności także wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku 

NewConnect. 

 

− Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 24 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. otrzymał od Pana Marka Sobieskiego 

rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 24 lutego 2021 r. 

 

− Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, 

tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. 13 projektów farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW 

W dniu 24 lutego 2021 roku spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. 

Columbus SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. zawarły umowy, których przedmiotem jest 

zakup łącznie 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW z tego 5 MW z wygraną 

aukcją 2020. 

 

Na podstawie Umów w terminie 3-6 miesięcy od dnia zawarcia Umów Sprzedawca przeniesie na spółki 

Columbus SPV własność Projektów, za łączną kwotę zawierającą się w przedziale 4-7 mln zł, 

powiększoną o kwotę stanowiącą równowartość zaliczek uiszczonych przez Sprzedającego na rzecz 

zakładu energetycznego na poczet opłaty przyłączeniowej oraz kwotę stanowiącą równowartość kaucji 

wpłaconej przez Sprzedającego na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

− Podpisanie umowy opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej oraz Porozumienia 

dotyczącego możliwej współpracy 

W dniu 25 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł umowę opcji zakupu projektu farmy 

fotowoltaicznej o potencjalnej mocy ok. 254 MW (dalej: Projekt). 

 

Na podstawie Umowy, na każde żądanie Columbus, złożone nie później niż do 31 grudnia 2025 r. (ale 

nie później niż do dnia przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej i 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Projektu), sprzedający sprzeda na rzecz Columbus 

wolne od wszelkich obciążeń wszelkie prawa do Projektu za cenę ustaloną w Umowie, zawierającą się 
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w przedziale od 55 tys. EUR do 85 tys. EUR za każdy MW mocy przyłączeniowej wynikającej z warunków 

przyłączenia. 

 

Ponadto, Zarząd Columbus Energy S.A. otrzymał informację o podpisaniu przez Sprzedającego, a tym 

samym zawarciu przez Strony Porozumienia, którego przedmiotem jest określenie współpracy w 

zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2.600 MW, z tego z wydanymi 

lub opłaconymi warunkami przyłączenia ok. 180 MW. Zgodnie z Porozumieniem, Sprzedający 

odpowiedzialny będzie za realizację czynności przygotowawczych związanych z wyszukiwaniem 

lokalizacji pod realizację projektów oraz zapewnienie obsługi dokumentacyjno-formalnej do realizacji 

tych projektów, z kolei Columbus odpowiedzialny będzie za weryfikację i wsparcie merytoryczne w 

realizacji projektów, budowę i eksploatację tych projektów oraz zapewnienie finansowania na ich 

realizację. 

 

− Zawarcie umowy nabycia przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus 

Energy, tj. Columbus SPV-2 sp. z o.o. projektu elektrowni fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 

0,858 MW 

W dniu 26 lutego 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej 

Columbus, tj. Columbus SPV-2 sp. z o.o. zawarła umowę, której przedmiotem jest zakup projektu farmy 

fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 0,858 MW z wygraną aukcją. 

 

• All in! Games S.A.  

 

− Podsumowanie nabywania obligacji własnych Spółki w celu ich umorzenia 

W dniu 16 lutego 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. poinformował, iż w wyniku realizacji uchwały z 

dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie nabywania przez Spółkę obligacji własnych w celu ich umorzenia, w 

okresie od 8 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r. Spółka dokonała nabycia 5 900 obligacji o łącznej 

wartości nominalnej 5 900 000,00 zł. Środki finansowe na nabywanie przez Spółkę obligacji własnych 

Spółki w celu ich umorzenia pochodziły z realizacji przez Spółkę emisji akcji serii H. 

Czynności nabywania Obligacji były realizowane przez Spółkę w formie wielokrotnego zawierania 

transakcji zakupu poszczególnych obligacji przez Spółkę od obligatariuszy, z którymi Spółka 

wynegocjowała odrębnie zawarcie takich transakcji, każdorazowo: 

a) wyłącznie w celu umorzenia przez Spółkę nabywanych Obligacji, na podstawie art.76 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, 

b) za cenę równą ich wartości nominalnej. 

 

− Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w związku z 

zakończeniem emisji akcji serii H 

W dniu 23 lutego 2021 roku, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

Zarząd All in! Games S.A., złożył oświadczenie, w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego 

Spółki do kwoty 5.999.938,80 zł. 

Akcje serii H emitowane były na podstawie Uchwały Nr 30/08/2020 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. Subskrypcja akcji serii H miała charakter 

subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. 

 

− Zawarcie umowy współpracy wydawniczej z QubicGames S.A. 

W dniu 24 lutego 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. podpisał umowę zawartą z QubicGames S.A. z 

siedzibą w Siedlcach o współpracy wydawniczej. W ramach Umowy QubicGames udzieli wsparcia All 
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in! Games w ramach dystrybucji i promocji gier All in! Games wydawanych w wersji na konsolę 

Nintendo Switch do momentu zawarcia Umowy oraz tych, które zostaną wydane na konsolę Nintendo 

Switch w trakcie trwania Umowy ("Gry") w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

W zamian za świadczone usługi, QubicGames otrzyma wynagrodzenie w postaci części przychodów 

netto uzyskanych przez All in! Games ze sprzedaży Gier na konsoli Nintendo Switch w okresie 

obowiązywania Umowy. 

 

• Avatrix S.A. 

 

− Raport roczny za 2020 r. 

W dniu 28 lutego 2021 roku Zarząd Avatrix S.A. opublikował raport roczny za rok obrotowy 2020. 

Rok 2020 należał z pewnością do jednego z najbardziej przełomowych w historii Spółki. Po zmianach w 

strukturze akcjonariatu, które miały miejsce pod koniec 2019 roku i sprzedaży udziałów w spółce Digital 

Avenue Sp. z o.o., nowy Zarząd Spółki rozpoczął proces połączenia ze spółką ICE CODE GAMES Sp. z 

o.o. będącą studiem deweloperskim działającym w branży gier komputerowych. Spółka zmieniła 

również nazwę z Digital Avenue S.A. na Avatrix S.A. oraz przeniosła swoją siedzibę do Krakowa. 
 

• Oxygen S.A 
 

− Zawarcie umowy dystrybucyjnej 

W dniu 1 lutego 2021 roku spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu (dalej: MTG) podpisała z App Central Ltd. z siedzibą w Izraelu umowę dystrybucyjną, 

przedmiotem której, jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie promocji, dystrybucji 

i świadczenia usług wsparcia gier na urządzenia mobilne. Na podstawie Umowy App Central będzie 

dystrybuował gry stworzone przez MTG, zaproponowane przez MTG i zaakceptowane przez App 

Center. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące dystrybucji gier w tzw. pakietach wraz z 

grami od innych producentów. Z tytułu sprzedaży gier, App Center będzie przysługiwało 50% 

osiągniętych przychodów. 

App Central sfinansuje zakup mediów, a także zapewni marketing dla gier wprowadzanych do obrotu, 

w tym tworzenie materiałów reklamowych, takich jak banery, skrypty i filmy, public relations i zapewni 

odpowiedni personel do powyższego marketingu. 
 

• One More Level S.A. 

 

− Ghostrunner - informacja dotycząca wynagrodzenia Spółki 

W dniu 15 lutego 2021 roku Zarząd One More Level S.A. poinformował, że do dnia 15 lutego 2021 r. 

Spółka nie otrzymała miarodajnych i ostatecznych danych o wynikach sprzedaży za okres kończący się 

31 grudnia 2020 r. oraz rozliczeniu kosztów Gry, umożliwiających oszacowanie ewentualnego 

przychodu Spółki z tytułu tantiem za wspomniany okres. W szczególności Spółka nie otrzymała 

oficjalnej informacji o przychodach z komercjalizacji Gry w okresie od dnia jej premiery do zakończenia 

2020 r. 

Z informacji otrzymanych przez Spółkę, które, w ocenie Zarządu Spółki, ze względu m.in. na szczątkowy 

charakter uniemożliwiający ich merytoryczną ocenę, nie są miarodajne, wynika, iż Spółce z tytułu 

sprzedaży Gry zrealizowanej w okresie do końca 2020 r. nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

Zarząd poinformował, iż prowadzi działania zmierzające do pozyskania i weryfikacji danych na temat 

poziomu przychodów ze sprzedaży i kosztów Gry, celem weryfikacji istnienia podstaw do uzyskania 

przez Spółkę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji Gry zgodnie z umową wydawniczą 

Gry. 
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− Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. 

W dniu 15 lutego 2021 roku Zarząd One More Level S.A. opublikował raport kwartalny za okres od 

01.10.2020 r. do 31.12.2020 roku, w którym odnotował blisko 0,9 mln zł przychodów netto ze 

sprzedaży produktów, 3,2 mln zł ujemnej zmiany stanu produktów (związanej z zakończeniem prac nad 

grą Ghostrunner i przekazaniem produktu wydawcy), 4,5 mln zł straty operacyjnej i 4,5 mln zł straty 

netto. W analizowanym okresie spółka nie odnotowała istotnych przychodów ze sprzedaży, w 

szczególności nie rozpoznając przychodów z tytułu ewentualnych tantiem od dochodu z komercjalizacji 

Ghostrunner. Spółka na dzień sporządzenia raportu nie posiadała miarodajnych i ostatecznych danych 

o wynikach sprzedaży za okres kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz rozliczeniu kosztów gry, 

umożliwiających oszacowanie ewentualnego przychodu Spółki z tytułu tantiem za wspomniany okres. 
 

• TopLevelTennis.com S.A. 
 

− Przystąpienie do analizy możliwych kierunków związanych z rozwojem Spółki 

W dniu 1 lutego 2021 roku Zarząd TopLevelTennis.com S.A. podjął decyzję o przystąpieniu do analizy 

możliwych kierunków związanych z rozwojem Spółki. Analiza będzie skupiała się na zweryfikowaniu 

opłacalności, kosztowności oraz popytu na nowe usługi i produkty, które mogłyby zostać wprowadzone 

do oferty w toku rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz w konsekwencji ustrukturyzowanie 

organizacyjne w oparciu o obszary prowadzonej działalności. Rozwój Spółki miałby skupiać się na 

następujących działaniach: 

 stworzenie struktury holdingowej, w ramach której powstanie Grupa Kapitałowa, gdzie Spółka 

będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania i kontrolowania działalności spółek 

zależnych, w ramach których prowadzona będzie działalność operacyjna w zakresie ściśle 

określonym dla tych spółek, 

 wydzielenie obecnej działalności związanej z tenisem, w której nadrzędnym narzędziem jest 

platforma szkoleniowa o charakterze sportowo-edukacyjnym pod nazwą "TopLevelTennis", na 

której zamieszczane są filmy szkoleniowe o tenisie, do spółki w 100% zależnej od Spółki, 

 rozszerzenie przedmiotu działalności w drodze dołączenia do struktury Spółki podmiotów 

działających w branży sportowej/technologicznej (w pierwszej kolejności działalność miałaby 

zostać rozszerzona o kolejną dyscyplinę sportu, tj. piłkę nożną). 
 

− Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki  

W dniu 3 lutego 2021 roku Zarząd TopLevelTennis S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, w sprawie zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego z kwoty 1.800.000,00 zł do kwoty 2.180.500,00 zł i wynikających z tego zmian §8 

ust. 1 i §8 ust. 2 Statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w granicach 

kapitału docelowego, w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, na podstawie uchwały Zarządu Spółki 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

− Zawarcie umowy w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych 

W dniu 23 lutego 2021 roku Zarząd TopLevelTennis.com S.A. zawarł z Panem Alberto Castellani umowę 

współpracy, polegającą na aktywnym udziale Pana Alberto Castellani w przygotowaniu i udostępnianiu 

promocyjnych materiałów filmowych dotyczących projektu "TopLevelTennis", zrealizowanych w 

celach edukacyjno-promocyjnych odnoszących się do dziedziny sportu jaką jest tenis. 

 

• Medcamp S.A.  

 

− Raport za IV kwartał 2020 roku 



 

 
                www.jrholding.pl                                                                 ~ 18 ~ 

W dniu 12 lutego 2021 roku Zarząd spółki Medcamp S.A. opublikował raport za IV kwartał 2020 roku, 

w którym odnotował 3,87 mln zysku netto. 

 

• Berg Holding S.A.  

 

− Złożenie drugiego zamówienia do importera przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. 

W dniu 10 lutego 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 

71/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku dot. zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. 

umowy o współpracy na dostawę-import pomp ciepła spółka zależna zgłosiła i opłaciła zgodnie z 

umową, drugie zamówienie na dostawę pomp monoblok oraz split o różnej mocy o łącznej wartości 

zamówienia w wysokości 1.868.960,36 zł. 

 

− Raport za IV kwartał 2020 roku  

W dniu 15 lutego 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. opublikował treść raportu za IV kwartał 2020 

roku, w którym odnotował stratę netto w wysokości 18,21 tys. zł. 

 

− Planowana strategia działalności ELON MOTORS S.A. - spółki stowarzyszonej na lata 2021-2023 

W dniu 19 lutego 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. poinformował o planowanej strategii działalności 

spółki stowarzyszonej – ELON MOTORS S.A. z siedzibą w Gdańsku na lata 2021-2023. 

Główny przedmiot działalności ELON MOTORS obejmuje produkcję, dystrybucję, budowanie rynku 

sprzedaży oraz organizowanie wszelkich działań operacyjnych związanych z produkcją, dystrybucją i 

sprzedażą motocykli, skuterów, hulajnóg i rowerów elektrycznych.  

Strategia Spółki stowarzyszonej na lata 2021-2023 obejmuje: 

1. Rozwój marki ELON MOTORS jako producenta i dystrybutora pojazdów elektrycznych na rynku 

polskim. 

2. Tworzenie indywidualnie dopasowanych produktów i usług na bazie motocykli, skuterów, rowerów, 

hulajnóg i rowerów elektrycznych.  

3. Projektowanie własnej linii gadżetów dedykowanych pojazdom elektrycznych.  

4. Rozszerzenie dystrybucji produktów i usług marki ELON MOTORS na rynki Europy, Ameryki 

Północnej i Południowej oraz Afryki.  

5. Badania i rozwój w obszarze elektromobilności. Optymalizacja linii produkcyjnych zarządzanych 

przez Spółkę stowarzyszoną. 

 

Główne założenia sprzedażowe prezentowanej strategii zakładają osiągnięcie przychody ze sprzedaży 

oferowanych pojazdów, odpowiednio ok. 3,2 mln zł w 2021 roku, ok. 6,1 mln zł w 2022 roku oraz ok. 

12,7 mln zł w 2023 roku. 

 

− Aktualizacja planowanej strategia działalności Farmy Fotowoltaiki S.A. - spółki zależnej Berg 

Holding S.A. 

W dniu 25 lutego 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. poinformował o aktualizacji planowanej strategii 

działalności spółki zależnej Emitenta – Farmy Fotowoltaiki S.A. obejmującej nową perspektywę 

czasową. 

Strategia Farmy Fotowoltaiki na lata 2021-2023 zakłada: 

1. pozyskanie w 2021 roku kapitału zewnętrznego od 4.000.000 zł do 10.000.000 zł na sfinansowanie 

bieżącej działalności oraz realizację planowanych inwestycji, 

2. przeprowadzenie w 2021 roku kampanii crowdfundingowej i pozyskanie od inwestorów 4.050.000 

zł, 

3. realizację w 2021 roku pierwszych prac montażowych oraz uruchomienie pierwszej farmy we wsi 

Nagoszyn, 
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4. inwestycję w 2021 roku w podmiot działający na rynku fotowoltaiki, poprzez zakup udziałów na 

poziomie 5%-45%, 

5. realizację w latach 2021 – 2022 projektów o mocy od 1MW do 10MW, 

6. debiut akcji Farmy Fotowoltaiki na rynku NewConnect [Q4/2021 – Q1/2022], 

7. realizację w latach 2022 – 2023 projektów o mocy do 40MW.  

 

Główne założenia prezentowanej zaktualizowanej strategii zakładają osiągnięcie przez Farmy 

Fotowoltaiki przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 

lat. 

 

− Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy na dystrybucję pomp ciepła 

W dniu 26 lutego 2021 roku spółka zależna od Berg Holding S.A. – NETSU S.A. zawarła z MB Ventekonas 

UAB z siedzibą w Kownie, Litwa, umowę na dystrybucję pomp ciepła określającą ogólne warunki 

współpracy. 

Kupujący od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu jej rozwiązania będzie występował jako 

Dystrybutor pomp ciepła, zasobników oraz buforów pod nazwą handlową NETSU na rynku litewskim. 

Jednocześnie Kupujący zadeklarował zakup co najmniej stu pięćdziesięciu urządzeń pomp ciepła w 

2021 roku.  

 

• Nexity Global S.A. (dawniej Everest Investments S.A.) 

 

− Odstąpienie od zawartego Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący 

technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń 

W dniu 8 lutego 2021 roku Zarząd Nexity Global S.A. odstąpił od zawartego w dniu 13 stycznia 2021 r. 

z założycielami, pozostałymi udziałowcami podmiotu prawa handlowego z siedzibą w Polsce 

wykorzystującego technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń oraz Columbus 

Energy S.A. z siedzibą w Krakowie Term Sheet_. 

Powodem odstąpienia od Term Sheet jest brak wypracowania wspólnego stanowiska przez Strony w 

toku prowadzonych negocjacji w zakresie inwestycji w spółkę, które miały prowadzić do podpisania 

umowy inwestycyjnej. 

 

• Red Dev Studio S.A. 

 

− Prezentacja gry Lovecraft Tales w ramach Steam Game Festival 

W dniu 4 lutego 2021 roku Zarząd Red Dev Studio S.A. poinformował, że w dniu 3 lutego 2021 roku w 

ramach Steam Game Festival zaprezentowane zostało grywalne demo gry Lovecraft Tales. 

Demo dostępne jest pod adresem https://store.steampowered.com/app/806750/Lovecraft_Tales/ 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dla zakończenia prac nad Grą, do wykonania pozostał etap 

nr 5, obejmujący balans, poprawki, finalną wersja gry. Zgodnie z zapowiedziami, etap ten powinien 

zostać zakończony do końca lutego 2021 roku. W efekcie, w tym terminie, gotowy powinien być 

pierwszy rozdział Gry, stanowiący samodzielną, grywalną całość. Gra będzie wydana na platformach 

Steam i Nintendo Switch. 

 

− Przekazanie gry Missiles Commander do Wydawcy 

W dniu 24 lutego 2021 roku zakończone zostały prace nad pełną wersją gry Missiles Commander i gra 

została przekazana Wydawcy (No Gravitty Games) celem wydania na platformach Switch i Steam. 

Ostateczna data premiery gry Missiles Commander zostanie podana do wiadomości publicznej po 

weryfikacji gry przez Nintendo eShop. 
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Missiles Commander nawiązuje do gry Missile Command, jednak w odróżnieniu od pierwowzoru 

została zrealizowany w trzech wymiarach, co zmienia charakter i dynamikę rozgrywki przy zachowaniu 

podstawowej mechaniki - obrony bazy przed nadlatującymi pociskami. 

 

− Przekazanie gry Gravity Maze do Wydawcy 

W dniu 25 lutego 2021 roku zakończone zostały prace nad pełną wersją gry Gravity Maze i gra została 

przekazana Wydawcy (No Gravitty Games) celem wydania na platformach Switch i Steam. Ostateczna 

data premiery gry Gravity Maze zostanie podana do wiadomości publicznej po weryfikacji gry przez 

Nintendo eShop. 

Gravity Maze jest grą przestrzenno-logiczną, w której zadaniem gracza jest doprowadzenie kostki 

specjalnej do wyjścia z labiryntu. Gracz ma możliwość obracania całym labiryntem we wszystkich 

kierunkach, przy czym zawartość labiryntu przesypuje się zgodnie z zasadą grawitacji, zmieniając przy 

każdym ruchu układ kostek. 

 

• GenXone S.A. 

 

− Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. 

W dniu 12 lutego 2021 roku Zarząd genXone S.A. opublikował jednostkowy raport za IV kwartał 2020 

roku, w którym odnotowano 4,12 mln zysku netto. 

 

− Aktualizacja informacji o podpisaniu istotnej umowy 

W dniu 24 lutego 2021 roku Zarząd Spółki genXone S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 

1/2021 z dnia 21.01.2021 roku poinformował, że w dniu 22.02.2021 roku genXone S.A. zakończyło 

realizację pilotażowego projektu, którego celem było wdrożenie sekwencjonowania nanoporowego do 

badań epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2 w WSSE Olsztyn. Zespół Badań i Rozwoju genXone 

przygotował i dostarczył niezbędny sprzęt laboratoryjny oraz komputer wraz z oprogramowaniem, a 

także odczynniki wystarczające na sekwencjonowanie co najmniej 200 próbek. Ponadto zespół udał się 

do Olsztyna i przeszkolił pracowników. Nadzorował też proces sekwencjonowania pierwszej puli 

próbek.  

Sekwencjonowanie wypadło pomyślnie, a wyniki analizy trafiły do międzynarodowej bazy GISAID 

zbierającej informacje o genomach koronawirusa SARS-CoV-2 z całego świata. Do bazy trafiły 24 

genomy z próbek pobranych od mieszkańców powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego, a także Elbląga. 

W 16 próbkach potwierdzono obecność "brytyjskiego" wariantu koronawirusa. 

Obecnie Spółka przygotowuje się do wdrożenia do sprzedaży rozwiązania dedykowanego 

sekwencjonowaniu genomów koronawirusa SARS-CoV-2. Rozwiązanie to będzie obejmowało zestaw 

niezbędnych do sekwencjonowania odczynników, protokoły laboratoryjne (czyli precyzyjne instrukcje 

postępowania), oprogramowanie i aplikacje bioinformatyczne. Dzięki temu każde zainteresowane 

laboratorium będzie mogło wdrożyć sekwencjonowanie do swojej oferty.  

 

− Rezygnacja osoby nadzorującej oraz powołanie osoby zarządzającej 

W dniu 25 lutego 2021 r. do Zarządu genXone S.A. wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej od Pana Jakuba Swadźby. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki w dniu 25 lutego 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania 

na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Jakuba Swadźbę.  

 

• T-Bull S.A. 

 

− Zapowiedź na platformie Steam autorskiego symulatora Emergency Road Services Simulator 
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W dniu 4 lutego 2021 roku nastąpiła prezentacja zapowiedzi nowej gry Emitenta na platformie Steam 

– Emergency Road Services Simulator. 

Nowy tytuł to realistyczny symulator pomocy drogowej, w którym gracz będzie musiał zmierzyć się z 

trudnościami związanymi z udzielaniem wsparcia innym kierowcom. Istotnymi elementami rozgrywki 

będą: umiejętności gracza w zdobywaniu i realizacji zleceń, rozbudowa posiadanych zasobów, rozwój 

własnego przedsiębiorstwa, a także reputacja wśród klientów. Gra toczyć się będzie w tym samym 

uniwersum co wcześniej zapowiedziane dwa symulatory motoryzacyjne autorstwa T-Bull S.A. – Outlaw 

Simulator i Chop Shop Simulator. Nie zabraknie w niej dodatkowych elementów z półświatka. 

Zarząd T-Bull S.A. planuje wydanie gry w 2021 roku. 

 

− Zapowiedź na platformie Steam autorskiego symulatora Illegal Transporter Simulator 

W dniu 25 lutego 2021 roku nastąpiła prezentacja zapowiedzi nowej gry Emitenta na platformie Steam 

– Illegal Transporter Simulator. 

Zarząd T-Bull S.A. planuje wydanie gry w 2022 roku. 

Illegal Transporter Simulator jest czwartym projektem, zgodnie z umową ramową, dotyczącą 5 gier 

symulatorowych na PC i konsole, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 

13 października 2020 roku. 

 

4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE 

RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

 

4.1.   Raporty EBI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 09.02.2021 4/2021 
Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy 

2. 10.02.2021 5/2021 Raport miesięczny za styczeń 2021 roku 

   

4.2. Raporty ESPI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 04.02.2021 7/2021 Objęcie akcji spółki EKIPA S.A. 

2. 05.02.2021 8/2021 Skup akcji własnych 

3. 12.02.2021 9/2021 Skup akcji własnych 

4. 17.02.2021 10/2021 Zawarcie przedwstępnej umowy pożyczki z SatRevolution 

5. 19.02.2021 11/2021 Skup akcji własnych 

6. 22.02.2021 12/2021 
Zawarcie umowy inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki 

Motivizer 

7. 22.02.2021 13/2021 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym 

8. 22.02.2021 14/2021 Udzielenie pożyczki spółce One2Tribe 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=JRH&id_tr=1&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC
http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=JRH&id_tr=1&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC
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5. KALENDARZ INWESTORA 

 

• 22 marca 2021 r. - Raport roczny za 2020 r. 

• 10 kwietnia 2021 r. – Raport miesięczny za marzec 2021 r. 

• 17 maja 2021 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. 

 

 

Z poważaniem 

January Ciszewski  

 Prezes Zarządu   
 


