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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 marzec 2021 roku.  
 
W marcu 2021 r. odnotowaliśmy spadek wartości naszych aktywów o kwotę 37 mln zł, a wartość 
naszego portfela osiągnęła na koniec marca 2021 r. poziom prawie 766 mln zł. 
 
W marcu br. opublikowaliśmy raport roczny za rok 2020, który okazał się najlepszym w wieloletniej 

historii. Cały miniony rok zakończyliśmy bowiem zyskiem netto w kwocie ponad 482 mln zł, a 

wartość inwestycji krótkoterminowych, czyli naszego portfela inwestycyjnego, przekroczyła 839 mln 

zł. 
 
Ponadto w marcu br. podpisaliśmy listy intencyjne z dwoma spółkami: 

 Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której technologie chmury 

obliczeniowej są kluczowe dla realizacji naszej strategii Digital Business. Chmura Krajowa 

będzie wspierać nas poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i 

zasobów w zakresie "Digital Business" a my będziemy wspierać działalność Chmury 

Krajowej poprzez promocję oferowanych przez Chmurę Krajową rozwiązań 

technologicznych i infrastrukturalnych w trakcie prowadzonych procesów inwestycyjnych 

oraz wśród spółek z własnego portfela inwestycyjnego. 
 

 LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach, która jest jedną z wiodących firm na rynku europejskim 

w obszarze technologii laserowych dla przemysłu. Spółka specjalizuje się w doborze 

parametrów procesowych, opracowywaniu technologii, projektowaniu oraz wykonywaniu 

zrobotyzowanych systemów laserowych. Ponadto opracowuje i produkuje baterie trakcyjne 

w technologii litowo-jonowej do pojazdów elektrycznych oraz urządzeń przemysłowych. 

Nasza współpraca ma na celu doprowadzenie do wejścia LaserTec lub podmiotu 

wchodzącego w skład jego grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku 

regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 
 
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.jrholdingasi.pl, gdzie w 
zakładce „PORTFEL” zawsze mogą Państwo sprawdzić aktualną wycenę portfela inwestycyjnego JR 
HOLDING ASI S.A. 
 
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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KLUCZOWE INWESTYCJE JR HOLDING ASI S.A. WRAZ Z % UDZIAŁEM POSIADANIA W 
KAPTALE ZAKŁADOWYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2021* 

  
* bez spółek technicznych i nieruchomościowych (działalność przeznaczona do wygaszenia). 

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

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

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

akcji/udziałów. 
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PORTFEL INWESTYCYJNY JR HOLDING ASI S.A. - STAN NA 31 MARCA 2021 R. 
 

Poniższa tabela przedstawia skład portfela JR HOLDING ASI S.A. na dzień 31 marca 2021 roku oraz 

osiągnięty zysk liczony od stanu portfela na dzień 28 lutego 2021 roku: 

Pozycja 

Liczba 

posiadanych 

akcji/udziałów 

(szt.) 

Udział w 

kapitale (%) 

Wartość 

28.02.2021 

 (tys. zł) 

Wartość 

31.03.2021 

 (tys. zł) 

COLUMBUS ENERGY S.A. 10 274 286 17,33% 487 001 477 754 

ALL IN! GAMES S.A. 4 620 000 7,70% 52 668 46 108 

SYNERGA.FUND S.A. 40 777 244 14,93% 9 787 11 255 

OXYGEN S.A. 1 964 750 3,34% 1 965 1 827 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 2 600 000 11,92% 2 210 1 976 

AVATRIX S.A. 4 010 000 31,55% 4 680 4 491 

NEXITY GLOBAL S.A. 400 000 4,00% 7 040 6 440 

BERG HOLDING S.A. 1 742 000 7,57% 5 052 4 703 

MEDCAMP S.A. 7 620 000 29,14% 26 670 27 889 

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A. 1 955 520 47,70% 30 506 25 422 

HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. 2 200 000 11,70% 2 970 402 

GENXONE S.A. 0 - 141 - 

ONE MORE LEVEL S.A. 1 502 126 2,81% 9 780 9 463 

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

T-BULL S.A. 4 950 0,43% 138 124 

EASYCALL.PL S.A. 376 500 31,08% 108 9 262 

EKIPA HOLDING S.A.  12 298 500 11,97% 17 218 17 218 

RED DEV STUDIO S.A. 0 - 586 - 

NOCTILUCA S.A. 37 613 2,89% 0 527 

MOTIVIZER Sp. z o.o. 1 707 29,38% 1 592 4 000 

KPM INVEST Sp. z o.o.* 12 500 100,00% 81 685 83 367 

ZIELONA Sp. z o.o.** 2 572 100,00% 9 584 9 570 

ONGENO Sp. z o.o. 700 35,28% 35 000 5 833 

MONIUSZKI 7 Sp. z o.o. 4 500 100,00% 10 214 11 809 

PALABRA Sp. z o.o. 48 000 100,00% 3 931 3 927 

LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. 14 000 100,00% 2 213 2 432 

GANADOR Sp. z o.o. 50 50,00% 118 78 

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

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

  
SUMA: 802 915 765 935 

Spadek wartości aktywów w marcu 2021 r.: - 36 980 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. 
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WYKRES ZMIANY WARTOŚCI PORTFELA W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY 
 

W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy spadek wartości aktywów o 36,98 mln zł, co prezentuje 

poniższy wykres przedstawiający wartość naszego portfela w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

 

NOTOWANIA SPÓŁKI JR HOLDING ASI S.A. W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY 
 
 

Ticker: JRH 

Data:                     31.03.2021 r. 

Kurs:                              13,60 zł 

Kapitalizacja:          530,4 mln 
zł 

Stopa zwrotu*: 

1 miesiąc:                      -2,16 % 

3 miesiące:                    -4,56 % 

6 miesięcy:                  -28,42 % 

1 rok:                           +60,00 % 
 

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

 

*Stopy zwrotu kalkulowane przy założeniu braku korekty historycznego kursu akcji o wartość Jednostkowego 
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STOPY ZWROTU ZE SPÓŁEK PORTFELOWYCH NOTOWANYCH NA GPW 
 

Spółka 

Kurs  
na dzień 

31.03.2021 
(zł) 

Stopy zwrotu z inwestycji 

1 miesiąc 
od 1 marca 2021 

do 31 marca 2021 

3 miesiące 
od 1 stycznia 2021  
do 31 marca 2021 

6 miesięcy 
od 1 października 2020  

do 1 marca 2021 

1 rok 
od 1 marca 2020  

do 31 marca 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. 46,50 -0,90 -1,9% -9,20 -16,5% -27,00 -36,7% 32,90 241,9% 

ALL IN! GAMES S.A. 9,98 -1,42 -12,5% -4,02 -28,7% -13,02 -56,6% 2,64 36,0% 

SYNERGA.FUND S.A. 0,276 0,036 15,0% 0,082 42,3% -0,014 -4,8% 0,157 131,9% 

ONE MORE LEVEL S.A. 6,30 -0,22 -3,4% -4,00 -38,8% -6,55 -51,0% 4,94 363,2% 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 0,76 -0,09 -10,6% 0,015 2,0% -0,14 -15,6% -0,18 -19,1% 

OXYGEN S.A. 0,93 -0,07 -7,0% -0,13 -12,3% -0,24 -20,5% 0,29 45,3% 

MEDCAMP S.A. 3,66 0,16 4,6% 1,56 74,3% -3,99 -52,2% 1,34 57,8% 

BERG HOLDING S.A. 2,70 -0,20 -6,9% -0,37 -12,1% -0,28 -9,4% 1,20 80,0% 

AVATRIX S.A. 1,12 -0,05 -4,3% -0,45 -28,7% -0,16 -12,5% 0,07 6,7% 

NEXITY GLOBAL S.A. 16,10 -1,50 -8,5% -3,10 -16,1% -3,30 -17,0% 9,20 133,3% 

RED DEV STUDIO S.A. 1,750 0,075 4,5% -0,49 -21,9% -1,55 -47,0% 0,48 37,8% 

GENXONE S.A. 37,19 1,99 5,7% 16,21 77,3% 1,81 5,1% 
 

  

T-BULL S.A. 25,10 -2,80 -10,0% -1,70 -6,3% 1,90 8,2% 13,50 116,4% 

BBI S.A. 13,00 -2,60 -16,7% 8,30 176,6% 9,54 275,7% 10,28 377,9% 

EASYCALL.PL S.A. 24,60 8,00 48,2% 8,70 54,7% 21,60 720,0% 23,00 1437,5% 
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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) i znajdowały się w portfelu do dnia 16 marca 2021 r. 

 Akcje Red Dev Studio S.A. znajdowały się w portfelu od dnia 29 września 2020 r. do dnia 16 marca 

2021 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.pl S.A. znajdują się w portfelu od 24 lutego 2021 roku. 

 

 

ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁCE W MIESIĄCU MARCU 2021 ROKU 
 

 Raport miesięczny za luty 2021 roku 

 

W dniu 10 marca 2021 roku opublikowaliśmy treść raportu miesięcznego za luty 2021 roku, w którym 

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.  

 

 Zawarcie listu intencyjnego z Operatorem Chmury Krajowej 

 

W dniu 15 marca 2021 roku podpisaliśmy list intencyjny z Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie. Przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoczęcie współpracy w zakresie 

szeroko rozumianej strategii "Digital Business". Zgodnie z opublikowaną strategią, JRH będzie 

inwestować w spółki działające w obszarze cyfrowego biznesu oraz planuje w latach 2021-2022 

zainwestować w ten obszar kwotę ponad 200 mln zł. Technologie chmury obliczeniowej są kluczowe 

dla realizacji strategii Digital Business, stąd JRH pozyskuje Partnerów biznesowych do współpracy 

wśród dostawców technologii oraz wśród dużych innowacyjnych przedsiębiorstw w celu budowy 

ekosystemu do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dla realizowanych inwestycji. 

 

Ramowy zakres potencjalnej współpracy wygląda następująco: 

 Obszar "Digital Business" dotyczyć będzie projektów w obszarze technologii sztucznej 

inteligencji i uczenia maszynowego, analityki predykcyjnej, analityki biznesowej, 

oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS; cyfrowej transformacji sektora 

dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych 

technologii informatycznych. 

 Chmura Krajowa będzie wspierać JRH poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej 

wiedzy, narzędzi i zasobów w zakresie "Digital Business". 

 JRH będzie wspierać działalność Chmury Krajowej poprzez promocję oferowanych przez 

Chmurę Krajową rozwiązań technologicznych i infrastrukturalnych w trakcie prowadzonych 

procesów inwestycyjnych oraz wśród spółek z własnego portfela inwestycyjnego. 

 JRH będzie zapewniać dostęp do nowych i innowacyjnych przedsięwzięć, które mogą 

wykorzystywać Chmurę Krajową jako główną platformę technologiczną do prowadzenia i 

rozwoju swojego operacyjnego biznesu. 
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 Podpisanie listu intencyjnego oraz przedwstępnej umowy objęcia akcji 

 

W dniu 19 marca 2021 roku podpisaliśmy z LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach list intencyjny, mocą 

którego rozpoczęliśmy negocjacje dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju 

LaserTec i obejmujące w szczególności: 

 współpracę mającą na celu doprowadzenie do wejścia LaserTec lub podmiotu wchodzącego 

w skład jego grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

 udzielenie wsparcia przez JRH w zakresie doradztwa w sprawach gospodarczych, 

komunikacyjnych, korporacyjnych związanych z wprowadzeniem LaserTec lub podmiotu 

wchodzącego w skład jego grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku 

regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji 

odwrotnego przejęcia, 

 udzielenie przez JRH finansowania rozwoju działalności LaserTec. 

 

Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy, o której mowa powyżej, 

Strony ustalą w ramach prowadzonych negocjacji oraz zawrą w umowie o współpracy, która powinna 

zostać uzgodniona i podpisana w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.  

 

W związku z podpisaniem Listu Intencyjnego, w dniu 18 marca 2021 r. zawarliśmy z LaserTec 

przedwstępną umowę objęcia 980 akcji zwykłych imiennych nowej emisji, za łączną kwotę blisko 3 

mln zł, które pokryte zostaną wkładem pieniężnym (umowa przyrzeczona objęcia akcji powinna 

zostać zawarta do dnia 15 maja 2021 r.). 

 

LaserTec to jedna z wiodących firm na rynku europejskim w obszarze technologii laserowych dla 

przemysłu. Spółka specjalizuje się w doborze parametrów procesowych, opracowywaniu technologii, 

projektowaniu oraz wykonywaniu zrobotyzowanych systemów laserowych. LaserTec oferuje usługi 

laserowego: hartowania, napawania, spawania, cięcia 3D oraz spawania hybrydowego. LaserTec w 

swojej ofercie posiada własne rozwiązania magazynów energii dla gospodarstw domowych, 

przemysłu oraz farm fotowoltaicznych. Ponadto Spółka opracowuje i produkuje baterie trakcyjne w 

technologii litowo-jonowej do pojazdów elektrycznych oraz urządzeń przemysłowych. 

 

 Raport roczny za rok obrotowy 2020 

 

W dniu 23 marca 2021 roku opublikowaliśmy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020. Zakończony 

2020 rok okazał się najlepszym w wieloletniej historii JR HOLDING ASI S.A. Cały miniony rok 

zakończyliśmy bowiem zyskiem netto w kwocie ponad 482 mln zł, a wartość inwestycji 

krótkoterminowych, czyli naszego portfela inwestycyjnego, przekroczyła 839 mln zł. 

 

 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

 

W dniu 23 marca 2021 roku opublikowaliśmy zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 

rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez 

Pana Edwarda Kóskę - pełniącego w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

 

 Wznowienie skupu akcji własnych 

 

W dniu 30 marca 2021 roku wznowiliśmy realizację programu skupu akcji własnych Spółki, 

zawieszonego od dnia 22 lutego 2021r. z uwagi na obowiązywanie okresu zamkniętego związanego z 
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publikacją raportu rocznego za 2020r.  O transakcjach nabycia akcji własnych będziemy informować 

jak dotychczas, w formie raportów bieżących. 

 

ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH JR HOLDING ASI S.A.  
W MARCU 2021 ROKU 

 

 NOCTILUCA S.A. 

 

Noctiluca przygotowuje się do pierwszego komercyjnego wdrożenia autorskiego emitera OLED 3-ciej 

generacji (TADF) o zielonej barwie. Rozwój innowacyjnej technologii jest możliwy między innymi 

dzięki wsparciu ze środków publicznych – spółka pozyskała łącznie niemal 4 mln zł. Technologią 

Noctiluca są zainteresowane największe koncerny z branży, a także czołowi inwestorzy w Polsce i za 

granicą. 

Według Absolute Reports oraz Display Supply Chain Consultants (DSCC) Noctiluca konkuruje z 

globalnymi graczami takimi jak: Idemitsu (kapitalizacja ponad 630 mln USD), CYNORA (wycena ponad 

200 m USD), Kyulux (wycena ponad 200 m USD) i Universal Display Corporation (kapitalizacja ponad 

11.2 miliarda na Nasdaq). 

Spółka jeszcze w 2021 roku planuje pozyskanie 2,5mln PLN w ramach emisji prywatnej przed 

zapowiadanym wejściem na New Connect na przełomie 2021 i 2022. 

Według szacunków Display Supply Chain Consultants, rynek OLED jest wart obecnie ponad 30 

miliardów dolarów i rośnie w tempie 26% rocznie. 

 

 MOTIVIZER SP. Z O.O. 

 

 e- terapia Helping Hand 

Firma Motivizer wprowadziła do oferty usługę wsparcia psychologicznego i ich klienci mogą korzystać 

z innowacyjnej aplikacji do e-terapii Helping Hand. W dobie pandemii i nasilających się problemów ze 

zdrowiem psychicznym dostęp do fachowego wsparcia psychologicznego stał się jednym z bardziej 

poszukiwanych benefitów, zarówno przez działy HR, jak i samych pracowników. 

Helping Hand to innowacyjna aplikacja, która gwarantuje dostęp do ponad 100 zweryfikowanych 

terapeutów, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie do wsparcia terapii. 

 

 Nowy moduł retencji danych osobowych 

Motivizer wprowadziło do swojej systemu kafeteryjnego (narzędzie pozwalające pracownikowi na 

samodzielny wybór świadczeń pozapłacowych) nowy moduł retencji danych osobowych, który 

gwarantuje zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste przechowywanie i przetwarzanie powierzonych 

danych. 

Moduł retencji Motivizer pozwala administratorom na łatwe zarządzanie polityką retencji m.in.: 

- Umożliwia nadanie odpowiednich uprawnień administratorom HR 

- Umożliwia tworzenie kategorii retencji 

- Zawiera opcję usuwania danych lub ich anonimizacji 

- Definicja okresu retencji w miesiącach 

- Zawiera opcję automatycznego procesu zakończenia retencji lub inicjacji „ad-hoc” z systemem 

przypomnień dla administratora 

- Raportuje proces zakończenia retencji: zakres danych podlegających polityce retencji 

- Definiuje daty wyliczenia retencji (np. data zakończenia świadczenia abonamentowego). 
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 PERGAMIN SP. Z O.O. 

 

Pergamin to narzędzie online, dzięki któremu możliwe jest tworzenie, edytowanie, podpisywanie 

oraz przechowywanie i archiwizacja dokumentów prawnych. W marcu br. Pergamin wprowadził w 

swoim systemie następujące nowe funkcje: 

- udoskonalone statusy kontekstowe -będą one wyświetlane konkretnemu użytkownikowi, podczas 

gdy dokument oczekuje na podjęcie przez niego działania; 

- komentarze publiczne i wewnętrzne dla członków zespołu; 

- dodanie filtrów w bazie kontrahentów; 

- generowanie linków do zaproszeń do dokumentów i możliwość przesłania go do odbiorcy 

dowolnym kanałem komunikacji, np. SMS-em lub dowolnym komunikatorem, np. WhatsApp, Signal, 

Telegram; 

- dodawanie wewnętrznych notatek do danego dokumentu; 

- filtrowanie liczby dokumentów wyświetlanych na stronie 

 

 COLUMBUS ENERGY S.A. 

 

 Zawarcie umowy pożyczki 

W dniu 3 marca 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A zawarł z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie 

umowę, na podstawie której Saule udzieliło Columbus pożyczki w wysokości 8 mln zł. Pożyczka 

oprocentowana jest na zasadach rynkowych. Spłata Pożyczki winna nastąpić w terminie do 31 

sierpnia 2021 r. Pożyczka zostanie przeznaczona na cele związane z finansowaniem segmentów farm 

fotowoltaicznych. 

 

 Podpisanie porozumienia dotyczącego możliwej współpracy w zakresie budowy i eksploatacji 

farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.525,375 MW 

W dniu 3 marca 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A poinformował, iż w dniu 25 lutego 2021 r. 

zawarł porozumienie, którego przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie budowy i 

eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 1.525,375 MW, z tego z wydanymi warunkami 

przyłączenia ok. 48 MW.  

Columbus odpowiedzialny będzie za weryfikację i wsparcie merytoryczne w realizacji projektów, 

wspólną budowę instalacji w ramach tych projektów oraz zapewnienie finansowania ich realizacji w 

wysokości 49% do momentu pozwolenia na budowę, a następnie w wysokości 100% kosztów 

realizacji danego projektu. 

 

 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w 

związku z emisją akcji serii B, C i D 

W dniu 8 marca 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki.  

W związku z dokonaniem zmiany Statutu nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 

spółki z kwoty 76.506.967,53 zł, o kwotę 35.520.230,97 zł, do kwoty 112.027.198,50 zł, poprzez 

emisję: łącznie 18.793.773 nowych akcji Spółki. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 

zatem 112.027.198,50 zł, a ogólna liczba akcji i głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji 

Spółki wynosi 59.273.650. 

 

 Podpisanie porozumienia dotyczącego przejęcia serwisu firmy Archeton, sprzedającego 

gotowe projekty domów. 

W dniu 11 marca 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł z osobą fizyczną będącą 100% 

właścicielem Archeton sp. zo.o. z siedzibą w Krakowie porozumienie w sprawie zakupu firmy 

Archeton wraz z całym biznesem, który oferuje klientom zakup gotowych projektów domów.  
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W porozumieniu strony ustaliły, że zawiązana zostanie nowa spółka akcyjna, do której właściciel 

Archeton sp. z o.o. zobowiązał się wnieść aktywa związane z bieżącą działalnością spółki, Columbus z 

kolei odpowiedzialny będzie za finansowanie projektu, prowadzenie prac związanych z rozwojem i 

promocją biznesu, który będzie działał w ramach projektu. 

 

 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 

W dniu 23 marca 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A opublikował jednostkowy i skonsolidowany 

raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2020. Skonsolidowany zysk netto 

Grupy Kapitałowej wyniósł 70 mln zł, skonsolidowane przychody 670 mln zł a wynik EBIDTA 99 mln zł. 

 

 ALL IN! GAMES S.A.  

 

 Podsumowanie subskrypcji akcji serii H 

W dniu 12 marca 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji 

zwykłych na okaziciela serii H.  W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 25.531.188 

Akcji serii H po cenie emisyjnej 1,67 zł przez 126 podmiotów. 

 

 Wykup i umorzenie obligacji serii H 

W dniu 12 marca 2021 r.  Zarząd All in! Games S.A dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres 

odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich niewykupionych do tej pory Obligacji serii H w liczbie 

350 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 350.000,00 zł. 

Wykup Obligacji serii H odbył się zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji tych Obligacji. 

Obligacje serii H wyemitowane zostały przez ALL IN! GAMES sp. z o.o., której połączenie z Emitentem 

zostało zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2020 r. 

 

 Harmonogram wydawniczy All In! Games S.A. 

W dniu 25 marca 2021 roku Zarząd All In! Games S.A. opublikował zaktualizowany harmonogram 

wydawniczy Spółki, który w uporządkowany sposób przedstawia aktualne plany Spółki w zakresie, 

zarówno pierwszego wydania nowych tytułów, jak i w zakresie dystrybucji na kolejnych platformach 

sprzedażowych wcześniej wydanych projektów. 

 

 Popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Paradise Lost 

W dniu 29 marca 2021 roku Zarząd All In Games S.A. poinformował, iż zgodnie z danymi 

sprzedażowymi, gra Paradise Lost, której premiera odbyła się 24 marca 2021 r., do dnia 28 marca 

2021 r. włącznie została sprzedana w liczbie 12 434 egzemplarzy na platformie Steam. 

Gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy skutkującym oceną na poziomie 8.4 w 

systemie Metacritic. 

 

 Zawarcie umowy cesji własności intelektualnej 

W dniu 30 marca 2021 roku Zarząd All In! Games S.A. zawarł umowę cesji własności intelektualnej 

pomiędzy Spółką, a 505 GAMES SPA z siedzibą w Mediolanie, Włochy ("Partner").  

Strony, działając na podstawie ustaleń zawartych w umowie wydawniczej z dnia 8 czerwca 2020 r., 

zawarły porozumienie, którego przedmiotem jest scedowanie przez Spółkę oraz nabycie przez 

Partnera praw własności intelektualnej do tytułu Ghostrunner.  W ramach zawartego porozumienia 

Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5 000 000 EUR, które zostanie wypłacone w 

kwietniu 2021 r.  

Z dniem zapłaty wynagrodzenia Partner stanie się jedynym i wyłącznym właścicielem praw do tytułu 

Ghostrunner, uprawnionym do dalszego rozwijania marki. All In! Games zachowuje prawo do udziału 

w zyskach z gry Ghostrunner na zasadach określonych w umowie wydawniczej zawartej dnia 8 

czerwca 2020 r.  
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 Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki 

W dniu 30 marca 2021 r.  Zarząd All In! Games S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla 

Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie 

zarejestrowania w dniu 16 marca 2021 r. zmian Statutu Spółki (tj. zmiana §5 ust. 1 na podstawie 

uchwały nr 30/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 31 sierpnia 2020 r. oraz 

dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w drodze uchwały Zarządu Spółki z dn. 23 lutego 2021 

r.). Zmiany te związane są z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji 25.531.188 akcji 

serii H. 

 

W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Spółki zmieniła się wysokość oraz struktura kapitału 

zakładowego, który został podwyższony z kwoty 3.446.820,00 zł do kwoty 5.999.938,80 zł, dzieląc się 

na 59.999.388 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (każda akcja uprawnia do wykonywania 

z niej 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje łączną liczbę głosów 59.999.388). 

 

 Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki 

W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd All In! Games S.A. poinformował o zawarciu z Panem Tomaszem 

Majewskim ("Pożyczkodawca") porozumienia do umowy pożyczki zawartej dnia 11 maja 2020 r. 

między All In! Games sp. z o.o. i Pożyczkodawcą. 

Przedmiotem zawartej umowy było udzielenie All In! Games sp. z o.o., a następnie All In! Games S.A. 

przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie 15 500 000 zł w formie linii kredytowej. 

Zgodnie z zawartą umową spłata wypłaconej kwoty, powiększonej o należne odsetki, powinna 

nastąpić w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Oprocentowanie pożyczki jest na warunkach rynkowych. 

Umowa nie reguluje zabezpieczenia spłaty pożyczki.  

Na mocy zawartego Porozumienia Pan Tomasz Majewski zwalnia All In! Games z zobowiązania do 

zwrotu części pożyczki w kwocie odpowiadającej 5 000 000 zł. Spółka, w zamian za to umorzenie, 

zobowiązana jest do przedterminowego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty 3 000 000 zł z udzielonej 

pożyczki, co nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Porozumienia.  

Zgodnie z postanowieniami porozumienia została uruchomiona nowa linia kredytowa, obejmująca 

kwotę 5 000 000 zł, która może zostać wypłacona Spółce jednorazowo lub w częściach w okresie 24 

miesięcy od daty zawarcia porozumienia. 

 

 SYNERGA.FUND S.A. 

 

 Raport roczny za 2020 rok obrotowy 

W dniu 15 marca 2021 roku Zarząd Synerga.fund S.A. opublikował raport roczny Spółki za rok 

obrotowy 2020. Zakończony 2020 rok okazał się najlepszym w wieloletniej historii Spółki. Dzięki 

połączeniu spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o. ze spółką Setanta S.A., SYNERGA.fund S.A. stała się 

znaczącym akcjonariuszem wydawnictwa gier komputerowych notowanego na GPW w Warszawie i 

zanotowała istotny wzrost aktywów oraz zysków. W minionym roku SYNERGA.fund S.A. wypracowała 

ponad 26 mln zł zysku netto. 

 

 OXYGEN S.A 
 

 Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki 

W dniu 3 marca 2021 roku Zarząd Oxygen S.A. powzięła na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 

2 marca 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.261.506,00 zł do kwoty 5.885.371,70 

zł, dokonanego w drodze emisji 6.238.657 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.  

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.885.371,70 zł i dzieli się na 58.853.717 akcji. 
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 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku 

W dniu 22 marca 2021 roku Zarząd Oxygen S.A. opublikował skonsolidowany raport okresowy za IV 

kwartał 2020 roku, w którym odnotował stratę netto w wysokości 132 tys. zł. 
 

 Zawarcie umowy wydawniczej 

W dniu 12 marca 2021 roku spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu zawarła z Daedalic Entertainment GmbH z siedzibą w Niemczech umowę wydawniczą, 

której przedmiotem jest wydanie na komputery (Windows, Mac, Linux), Nintendo Switch gry o 

roboczym tytule "Jars". 

 

 ONE MORE LEVEL S.A. 

 

 Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w zakresie statusu 

wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect  

W dniu 19 marca 2021 roku Zarząd One More Level S.A. w odpowiedzi na złożony przez Akcjonariusza 

do Spółki w trybie art. 428 §6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 

formalny wniosek o udzielenie informacji dotyczącej Spółki, w zakresie statusu procesu 

wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu na rynku NewConnect, poinformował, że: 

 Spółka jest w trakcie procesu wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, 

prowadzonego na podstawie złożonego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. w dniu 5 kwietnia 2019 r. wniosku o wprowadzenie tych akcji do alternatywnego 

systemu obrotu na rynek NewConnect, 

 Spółka wspólnie z Autoryzowanym Doradcą Spółki, Beskidzkim Biurem Consultingowym sp. z 

o.o. (dalej: Autoryzowany Doradca), prowadzi prace nad aktualizacją dokumentu 

informacyjnego; 

 Intencją Zarządu Spółki jest przedłożenie zaktualizowanego dokumentu do Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. po zaktualizowaniu jego treści o dane finansowe za 

pierwsze 6 miesięcy 2021 r.  

 W ocenie Zarządu dokument informacyjny spółki, uwzględniający wyniki finansowe za pierwsze                

6 miesięcy 2021 r., będzie w pełniejszy sposób prezentował obecną sytuację biznesową i finansową 

Spółki, w tym w szczególności wpływ komercjalizacji gry Ghostrunner na obecną i przyszłą sytuację 

Spółki, co w ocenie Zarządu Spółki jest kluczowe z perspektywy osiągnięcia celu nadrzędnego 

procesu, jakim jest wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect. 

 

 TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 
 

 Raport roczny za 2020 rok obrotowy 

W 2020 roku działania TopLevelTennis.com S.A. były skoncentrowane na pozyskaniu pierwszych 

gwiazd do projektu, zrealizowaniu z nimi nagrań oraz na uruchomieniu platformy 

TopLevelTennis.com.  Spółka w 2020 r. odnotowała stratę netto wysokości 1,35 mln zł. Z pewnością 

duży wpływ na to miała pandemia spowodowana wirusem Sars-Cov-2 powodującym chorobę Covid-

19, która znacząco przesunęła w czasie realizację nagrań z gwiazdami, a tym samym zmieniła 

harmonogram uruchomienia platformy, na której znajdowałyby się wszystkie zaplanowane materiały. 

Pandemia wpływa także negatywnie na cały sektor sportu i rekreacji, bowiem uprawianie sportu w 

wielu krajach na świecie jest mocno ograniczone lub wręcz zakazane. 

 

 BERG HOLDING S.A.  

 

 Zawarcie przez spółkę Farma F5 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki na okres 29 lat, celem 

budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW; 
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 Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy Sp. 

z o.o. – umów nabycia pięciu projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW; 
 

 Zawarcie przez spółkę Farma F6 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki na okres 29 lat, celem 

budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW; 

 

 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży pomp ciepła wraz 

z urządzeniami dodatkowymi na łączną kwotę 568.796,20 zł netto + VAT; 
 

 Zawarcie przez spółkę Farma F5 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki na okres 29 lat, celem 

budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW. 
 

 Planowana strategia działalności Śląskie Kamienice S.A. - spółki zależnej od Emitenta na lata 

2021-2023 

W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. poinformował o planowanej strategii 

działalności spółki zależnej od Emitenta - Śląskie Kamienice S.A. na lata 2021-2023. 

Główny przedmiot działalności Śląskich Kamienic obejmuje inwestycje na rynku nieruchomości (w 

szczególności w budynki kamienic) poprzez zakup nieruchomości, ich remont lub modernizację (w 

tym remont elewacji, dachu, instalacji użytkowych, sieci grzewczych oraz części wspólnych), sprzedaż 

kamienicy lub wyodrębnionych wcześniej lokali, a także na życzenie klientów wyposażenie mieszkań 

w niezbędne meble i sprzęty gospodarstwa domowego. 

Strategia Spółki zależnej na lata 2021-2023 obejmuje: 

1. Otwarcie się na rynki lokalne Aglomeracji Śląskiej oraz większe miasta w Polsce. 

2. Budowa pierwszego osiedla deweloperskiego. 

3. Zakup trzech kolejnych kamienic. 

4. Otwarcie na inwestorów zagranicznych. 

Spółka zależna planuje realizować działalność opierając się na elastycznym modelu współpracy, tj. 

partycypacji we wkładzie w zakup, kosztach inwestycji oraz podziale w zyskach, we wszystkich 

etapach na poziomie: 60% Śląskie Kamienice, 40% Inwestor. 

Główne założenia sprzedażowe prezentowanej strategii zakładają osiągnięcie przychodów ze 

sprzedaży, odpowiednio ok. 15 mln zł w 2021 roku, ok. 20 mln zł w 2022 roku oraz ok. 45 mln zł w 

2023 roku. 

 

 NEXITY GLOBAL S.A. 

 

 Zmiana adresu siedziby Spółki 

W dniu 15 marca 2021 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki jest 

następujący: ul. Bronowicka 130, 30-121 Kraków. 

 

 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok obrotowy 

W dniu 20 marca 2021 roku Zarząd Nexity Global S.A opublikował jednostkowy i skonsolidowany 

raport roczny Grupy Kapitałowej Nexity Global za rok obrotowy 2020.  

 

 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A. 

 

 Cofnięcie wniosku o wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami 

Inwestycyjnymi 

W dniu 4 marca 2021 roku Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. złożył w Komisji Nadzoru 

Finansowego pismo w przedmiocie cofnięcia wniosku o wpis do Rejestru Zarządzających 
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Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Powyższe spowodowane jest podpisaniem listu 

intencyjnego, rozpoczynającego proces negocjacji w sprawie połączenia Spółki z innym podmiotem. 

W dniu 10 marca 2021 r. Zarząd spółki powziął informację o podjęciu przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie dokonania wpisu Spółki do Rejestru 

Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.  

 

 Podpisanie Term Sheet z EKIPA HOLDING S.A. 

W dniu 8 marca 2021 roku Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. podpisał z EKIPA 

HOLDING S.A. porozumienie o podstawowych warunkach transakcji mające za przedmiot szczegóły 

przeprowadzenia procesu połączenia Spółki z EKIPA. 

Strony podtrzymały sposób połączenia jako połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 

Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku EKIPA (spółka przejmowana) na 

Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom EKIPA akcji 

nowej serii Spółki. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie działał pod firmą EKIPA HOLDING 

S.A. lub inną wskazaną przez EKIPA, przy czym firma podmiotu, powstałego w wyniku połączenia 

zostanie określona w planie połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 

września 2021 roku.  

 

 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok obrotowy 

W dniu 17 marca 2021 roku Zarząd Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A opublikował jednostkowy i 

skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. za rok 

obrotowy 2020, w którym odnotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie ponad 1 mln zł. 

 

 EASYCALL.PL S.A. 

 

 Raport roczny za 2020 rok obrotowy 

W dniu 9 marca 2021 roku Zarząd EASYCALL.PL S.A. opublikował raport roczny Spółki za rok obrotowy 

2020. W styczniu ubiegłego roku zmarł twórca i długoletni prezes Spółki Pan Michał Jakubowski. 

Tragedia ta była przyczynkiem do zmian właścicielskich. Spółka podjęła decyzję o sprzedaży linii 

biznesu - usług telekomunikacyjnych. Rok 2020 Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 291 tys. zł. 

 

 Podpisanie listu intencyjnego z SatRevolution S.A. 

W dniu 12 marca 2021 roku Zarząd easyCALL.pl S.A. podpisał z SatRevolution S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu (dalej: "SatRev") list intencyjny, rozpoczynający proces negocjacji w sprawie fuzji lub 

przejęcia, w wyniku którego może dojść do przejęcia przez Spółkę działalności SatRev w uzgodnionej 

przez Strony formule prawnej (dalej: "Transakcja"). 

SatRev jest spółką, która działa w branży kosmicznej i jako jedna z niewielu firm na świecie zajmuje 

się kompleksowo projektowaniem, produkcją i umieszczaniem na orbitach okołoziemskich 

nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane optyczne oraz jako pierwsza w Polsce umieściła 

swoje satelity na orbicie okołoziemskiej, które stanowią część planowanej konstelacji satelitów. 

Strony szacują, iż po przeprowadzeniu Transakcji powstanie podmiot posiadający perspektywę 

rozwoju i osiągnięcia w perspektywie 5 lat pozycji międzynarodowego lidera w swojej branży. 

 

 Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 

W dniu 16 marca 2021 roku Zarząd easyCALL.pl S.A. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro 

Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy. 

 

 Podpisanie Term Sheet z SatRevolution S.A. 

W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd easyCALL.pl S.A. podpisał z SatRevolution S.A. dalej: ("SatRev) 

porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji – Term Sheet. 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178796&title=Podpisanie+umowy+na+%C5%9Bwiadczenie+us%C5%82ug+Autoryzowanego+Doradcy
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Celem Term Sheet było ustalenie zasadniczych warunków odnoszących się do procesu planowanej 

transakcji przejęcia SatRev przez Spółkę (dalej: Transakcja), a w szczególności określenia wspólnego 

dla Stron celu Transakcji, formuły prawnej Transakcji, wzajemnych praw i obowiązków związanych z 

Transakcją oraz terminów jej realizacji.  

Strony dopuściły dwa sposoby na realizację Transakcji. Pierwszym jest wymiana akcji pomiędzy 

akcjonariuszami SatRev i Spółką (aport akcji SatRev na podwyższony kapitał zakładowy Spółki) oraz 

dalsze przejęcie od SatRev komercyjnej części jej działalności (w szczególności realizacji zawartych 

umów na sprzedaż danych pozyskanych z nanosatelitów SatRev), a także nabycie przez Spółkę od 

SatRev akcji SatRevolution Global S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "SatRev Global") oraz udziałów 

SatRevolution LTD z siedzibą w Didcot, Wielka Brytania (dalej: "SatRev LTD") – spółek zależnych 

SatRev. Drugim ze sposobów jest połączenie Spółki przez przejęcie z SatRev Global (która uprzednio 

stanie się spółką dominującą wobec SatRev i SatRev LTD oraz przejmie komercyjną część działalności 

SatRev). 

 

W wyniku Transakcji ma powstać grupa kapitałowa działająca w branży kosmicznej ze Spółką jako 

podmiotem dominującym. Rozwój działalności grupy realizowany będzie w szczególności poprzez 

budowę na orbitach okołoziemskich własnej konstelacji nanosatelitów obserwacyjnych zbierających 

dane optyczne w celu komercyjnego wykorzystania pozyskiwanych danych oraz poprzez współpracę z 

międzynarodowymi partnerami przy projektach kosmicznych, co pozwoli na osiągnięcie pozycji 

międzynarodowego lidera w tworzeniu nanosatelitów oraz pozyskiwaniu za ich pomocą danych 

 

 T-BULL S.A. 

 

 Przyjęcie programu motywacyjnego z warunkiem osiągnięcia przez Spółkę kapitalizacji na 

poziomie co najmniej 60 mln zł i zwołanie NZW 

W dniu 9 marca 2021 roku Zarząd T-Bull S.A. powziął informację o przyjęciu przez Radę Nadzorczą w 

dniu 8 marca 2021 r., programu motywacyjnego dla wybranych członków organów i 

współpracowników Spółki. Program motywacyjny będzie polegał na emisji warrantów 

subskrypcyjnych Spółki uprawniających do objęcia akcji serii H (w łącznej ilości 874 834), jeśli do dnia 

31 grudnia 2022 r. kapitalizacja T-Bull wyniesie co najmniej 60 mln zł. Po spełnieniu ww. warunku 

uprawnionymi do objęcia warrantów będą członkowie Zarządu, przewodniczący Rady Nadzorczej 

oraz dwie osoby współpracujące ze Spółką na poziomie strategicznym: Pan January Ciszewski oraz 

Pan Artur Błasik. 

 

W związku z programem motywacyjnym Zarząd Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 

dzień 6 kwietnia 2021 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Roczniak 

we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro. 

 

 Publikacja strony produktu na platformie Steam dla projektu INTERASTRA 

W dniu 10 marca 2021 roku nastąpiła publikacja strony produktu gry pt. "Interastra" na platformie 

Steam. INTERASTRA to połączenie gry przygodowej z symulatorem przetrwania w realiach science-

fiction. Produkcja pozwala odkrywać dotąd nieznany kosmos, budować własne rakiety oraz 

eksplorować przeróżne planety fikcyjnego Układu Słonecznego. 

 

 Zawarcie pierwszej umowy wykonawczej z Ekipa Games Sp. z o.o. (Ekipa Friza) 

W dniu 11 marca 2021 r. T-Bull S.A. zawarł pierwszą umowę wykonawczą z Ekipa Games Sp. z o.o. 

(dalej: "Ekipa Friza"), której jedynym udziałowcem jest Ekipa Holding S.A. 

Umowa wykonawcza precyzuje warunki współpracy przy tworzeniu pierwszego z minimum dwóch 

projektów. Ogólne warunki zostały zapisane w umowie ramowej zawartej 28 stycznia 2021r. 

Wydawcą gry, przy wsparciu doradczym Emitenta, będzie Ekipa Friza, z zastrzeżeniem, że podczas jej 
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publikacji oraz we wszystkich informacjach marketingowych i promocyjnych podpisane będą oba 

podmioty, tj. Ekipa Friza i T-Bull. Gra będzie dostępna w sklepach Google Play oraz Apple AppStore. 

 

 Zapowiedź na platformie Steam autorskiego symulatora Car Scrapyard Simulator 

W dniu 23 marca 2021 r. nastąpiła prezentacja zapowiedzi nowej gry na platformie Steam – Car 

Scrapyard Simulator. 

Car Scrapyard Simulator zaoferuje rozgrywkę w świecie, w którym gracze będą mogli pozyskać wraki i 

stare samochody, które potem będą mogli rozebrać na części na swoim złomowisku. Kluczowym 

aspektem rozgrywki będzie rozbudowa swojego imperium. Ten wielowątkowy aspekt to trzon 

rozgrywki. Zakup wielu maszyn o różnym przeznaczeniu, rozbudowa placówki, inwestycja w personel 

– wszystko to, aby na końcu drogi móc rozsiąść się wygodnie w swoim fotelu prezesa, z pokaźną 

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

 

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE 
RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

 

 Raporty EBI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 10.03.2021 6/2021 Raport miesięczny za luty 2021 roku 

2. 23.03.2021 7/2021 Raport roczny za rok obrotowy 2020 

   

Raporty ESPI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 15.03.2021 15/2021 Zawarcie listu intencyjnego z Operatorem Chmury Krajowej 

2. 19.03.2021 16/2021 
Podpisanie listu intencyjnego oraz przedwstępnej umowy objęcia 

akcji 

3. 23.03.2021 17/2021 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze   

4. 30.03.2021 18/2021 Wznowienie skupu akcji własnych 

 

 
KALENDARZ INWESTORA 

 

 10 maja 2021 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2021 r. 

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

 

 

Z poważaniem 

January Ciszewski  

 Prezes Zarządu   
 

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

