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Wstęp 

 

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku 

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny              

za lipiec 2018 roku.  

W ocenie Zarządu Emitenta podjęte w tym okresie decyzje inwestycyjne wpłynęły na wzrost wartości Spółki i Grupy 

Kapitałowej. Więcej informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego 

serdecznie zapraszam.  

 

January Ciszewski  

Prezes Zarządu  

 

Informacje za miesiąc lipiec 2018 roku 

 

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.    Dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej  

 

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że w miesiącu lipcu 2018 roku skonsolidowane przychody               

Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. dotyczące porównywalnego wynajmu nieruchomości komercyjnych wyniosły                          

363 434 zł i są wyższe o 9 % w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, w którym wyniosły 332 937 zł. 

 

W miesiącach od stycznia do lipca 2018 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A.  

dotyczące porównywalnego wynajmu powierzchni nieruchomości komercyjnych wyniosły 2 659 852 zł i są niższe o 4 % 

w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, w którym wyniosły 2 772 731 zł. 

 

Przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. (w zł netto) 

 

  

KPM 

INVEST     

Sp. z o.o. 

JR 

HOLDING 

S.A. 

Laguna    

Capital               

Sp. z o.o. 

Ganador  

Sp. z o.o. 

Moniuszki7 

Sp. z o.o. 

(dawniej 

PPH Inter-

Prodryn     

Sp. z o.o.) 

Palabra         

Sp. z o.o. 

Zielona  

Sp. z o.o. 

(dawniej  

JR INVEST  

Sp. z o.o.)* 

SUMA 

porównanie 

2018 / 

2017 

VII 2018 79 363 4 700 43 906 16 290 110 479 90 496 18 200 363 434 

1,09 

VII 2017 74 784 17 600 47 954 19 813 92 174 80 612  0 332 937 

I – VII 2018 566 630 36 300 319 277 116 252 833 813 660 180  127 400  2 659 852 

0,96 

I – VII 2017 551 579 129 403 342 320 135 214 1 008 681 605 534 0 2 772 731 

 

*  W przychodach Spółki Zielona Sp. z o.o. (dawniej JR INVEST Sp. z o.o.) zawarty jest przychód z tytułu 

udostępniania do wglądu i prowadzenia danych w programie do archiwizacji i administrowania danych 

związanych z wynajmowaniem powierzchni komercyjnej. 
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1.2.    Istotne wydarzenia w miesiącu lipcu 2018 roku 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 27.06.2018 roku  

 

W dniu 2 lipca 2018 roku Zarząd JR HOLDING S.A. przekazał do publicznej wiadomości wykaz 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy w dniu 27.06.2018 roku. 

 

Skup akcji własnych  

 

W dniu 6 lipca 2018 roku Zarząd JR HOLDING S.A. poinformował, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd 

Emitenta w dniu 10.11.2017 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., opublikowanym raportem 

58/2017 r. z dnia 10.11.2017 r. w wykonaniu uchwały numer 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia              

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu skupu 

akcji własnych Repertorium A nr 5547/2017, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, 

dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wyniosła: 

 w dniu 2 lipca 2018 roku 2150 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) sztuk po cenie 0,62 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 3 lipca 2018 roku 1000 (jeden tysiąc) sztuk po cenie 0,62 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 4 lipca 2018 roku 2250 (dwa tysiące) dwieście pięćdziesiąt sztuk po cenie 0,62 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 5 lipca 2018 roku 2250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) sztuk po cenie 0,61 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 6 lipca 2018 roku 2300 (dwa tysiące trzysta) sztuk po cenie 0,60 złotych za 1 akcję. 

Akcje nabyte stanowiły 0,026 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,017 % w ogólnej liczbie głosów na WZA 

Emitenta. Jednocześnie Emitent poinformował, iż w chwili publikowania przedmiotowego raportu posiadał 451.800 

(czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) sztuk akcji własnych, co stanowiło 1,16 % w kapitale zakładowym 

Spółki oraz 0,77 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 1,27 złotych. Zarząd 

Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 7.800.000 (słownie: siedmiu milionów 

ośmiuset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. nie dłużej 

jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. 

 

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

 

W dniu 6 lipca 2018 roku Zarząd JR HOLDING S.A. poinformował, że w dniu 6 lipca 2018 roku do siedziby Spółki 

wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od spółki 

Kuźnica Centrum sp. z o.o. o zbyciu przez nią akcji Spółki JR HOLDING Spółka Akcyjna. Otrzymane zawiadomienie 

zostało opublikowane. 

 

Skup akcji własnych 

 

W dniu 13 lipca 2018 roku Zarząd JR HOLDING S.A. poinformował, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd 

Emitenta w dniu 10.11.2017 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., opublikowanym raportem 

58/2017 r. z dnia 10.11.2017 r. w wykonaniu uchwały numer 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia               

JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu skupu 

akcji własnych Repertorium A nr 5547/2017, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, 

dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wyniosła: 

 w dniu 12 lipca 2018 roku 2500 dwa tysiące pięćset sztuk po cenie 0,69 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 13 lipca 2018 roku 3100 trzy tysiące sto sztuk po cenie 0,69 złotych za 1 akcję. 

Akcje nabyte stanowiły 0,014 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,009 % w ogólnej liczbie głosów na WZA 

Emitenta. Jednocześnie Emitent poinformował, iż w chwili publikowania przedmiotowego raportu posiadał 457 400 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=140747&title=Wznowienie+skupu+akcji+w%C5%82asnych
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=140747&title=Wznowienie+skupu+akcji+w%C5%82asnych
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(czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) sztuk akcji własnych, co stanowiło 1,17 % w kapitale zakładowym 

Spółki oraz 0,78 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 1,27 złotych. Zarząd 

Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 7.800.000 (słownie: siedmiu milionów 

ośmiuset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. nie dłużej 

jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.  

 

Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym 

 

W dniu 13 lipca 2018 roku Zarząd JR HOLDING S.A. poinformował, iż w związku z okresem zamkniętym, 

rozpoczynającym się w dniu 15 lipca 2018 roku, związanym z publikacją raportu okresowego za II kwartał 2018 roku, 

Emitent zawiesił skup akcji własnych, do dnia publikacji raportu tj. do dnia 14 sierpnia 2018 roku. 

 

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

 

W dniu 18 lipca 2018 roku Zarząd JR HOLDING S.A. poinformował, że w dniu 18 lipca 2018 roku do siedziby Spółki 

wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Januarego 

Ciszewskiego o nabyciu przez niego w dniu 13 lipca 2018 roku akcji Spółki JR HOLDING Spółka Akcyjna. Otrzymane 

zawiadomienie zostało opublikowane. 

 

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych  

  

W dniu 18 lipca 2018 roku Zarząd JR HOLDING S.A. poinformował, że w dniu 18 lipca 2018 roku do siedziby Spółki 

wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od spółki 

INTEGRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST spółka komandytowo-akcyjna, w której Mirosław Pasieka 

- Prezes Zarządu komplementariusza INTEGRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST spółka 

komandytowo-akcyjna pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A. o zbyciu przez nią                     

w dniu 13 lipca 2018 r. akcji Spółki JR HOLDING Spółka Akcyjna. Otrzymane zawiadomienie zostało opublikowane. 

 

Raport miesięczny za czerwiec 2018 roku 

 

W dniu 20 lipca 2018 roku Zarząd JR HOLDING S.A., działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały                

Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na NewConnect", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2018 roku. 

 

Spółki powiązane i jednostki, w których jednostka dominująca posiada zaangażowanie w kapitale 

 

 Columbus Energy S.A.  

 

Z początkiem lipca br. Zarząd Spółki wprowadził komplementarną ofertę. Właścicielom domów 

jednorodzinnych Columbus Energy oferuje instalację fotowoltaiczną z możliwością zwrotu instalacji                    

po roku od dnia przyłączenia do sieci – „Testuj przez rok”. Oferta obejmuje najmocniejsze panele 

monokrystaliczne 300W w wersji Full Black, 15 letnią Gwarancję Totalną i preferencyjne, elastyczne 

finansowanie. Wszystko w cenie podstawowej. Oferta Columbus Energy S.A. jest bezkonkurencyjna                 

na rynku. Ważnym elementem oferty jest proces w jakim klient jest obsługiwany, który staje się coraz 

bardziej automatyczny, szybszy i dokładnie zinformatyzowany. Organizacja, która obsługuje proces, może 

w niedalekiej przyszłości dowolnie dodawać produkty i usługi powodując zwiększenie skali biznesu, bez 

zwiększania kosztów operacyjnych. Spółka liczy na to, że produkt termomodernizacji domów dla klienta 

indywidulanego - w związku z prowadzaniem programu „Czyste Powietrze” - stanie się kolejną ważną 
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składową przychodów firmy w przyszłym roku. Również potencjał produktów będących elementem 

infrastruktury w sektorze elektromobilności, tj. ładowarki do samochodów elektrycznych, staną się 

naturalnym produktem w ofercie B2B Columbus Energy, jako spójny element pracujący z systemami 

fotowoltaicznymi.  

 

W kolejnych miesiącach tego roku Zarząd Columbus Energy S.A. skupi się na skalowaniu biznesu, 

poprawie konwersji procesowania umów i pierwszych doświadczeń w sektorze termomodernizacji oraz 

infrastruktury e-mobility. Spółka skupi się w 90 % na rozwoju segmentu instalacji fotowoltaicznych 

domowych oraz w segmencie MŚP. 

 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego              

w okresie objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

 

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu lipcu 2018 roku 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 20.07.2018 14/2018 Raport miesięczny za czerwiec 2018 roku 

 

W miesiącu lipcu br. nie były publikowane raporty okresowe. 

 

2.1.   Raporty ESPI 

 

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu lipcu 2018 roku 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 02.07.2018 24/2018 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2018 roku  

2. 06.07.2018 25/2018 Skup akcji własnych 

3. 06.07.2018 26/2018 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych  

4. 13.07.2018 27/2018 Skup akcji własnych  

5. 13.07.2018 28/2018 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym  

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
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=140747&title=Wznowienie+skupu+akcji+w%C5%82asnych
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=140747&title=Wznowienie+skupu+akcji+w%C5%82asnych
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=141306&title=Skup+akcji+w%C5%82asnych
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=141413&title=Zbycie+akcji+w%C5%82asnych
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=141415&title=Nabycie+znacznego+pakietu+akcji+Sp%C3%B3%C5%82ki+publicznej
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6. 18.07.2018 29/2018 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych  

7. 18.07.2018 30/2018 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

 

 

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań 

z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 

W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:  

 w dniu 20 września 2018 roku - raport miesięczny za sierpień 2018 roku 

 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce                

w okresie objętym raportem. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu lipcu 2018 roku zostały 

przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

 

January Ciszewski  

Prezes Zarządu  

  

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=141473&title=Zbycie+akcji+w%C5%82asnych.

