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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 2017 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 2017 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 2017 roku skonsolidowane przychody Grupy 

Kapitałowej JR HOLDING S.A. dotyczące porównywalnego wynajmu nieruchomości komercyjnych wyniosły 252 325 

zł i są niższe o 7 % w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku, w którym wyniosły 271 913 zł. 

 

W miesiącach od stycznia do lipca 2017 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. 

dotyczące porównywalnego wynajmu powierzchni nieruchomości komercyjnych wyniosły 2 167 197 zł i są wyższe o 

16 % w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku, w którym wyniosły 1 861 421 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. 

PPH Inter-

Prodryn     

Sp. z o.o. 

SUMA 
porów. 

2017 / 2016 

JR INVEST 

Sp. z o.o.      

(dawn. CMZG    

Sp. z o.o. ***) 

Palabra         

Sp. z o.o. 

**** 

SUMA 

ogółem 

VII 2017 74 784 17 600 47 954 19 813 92 174 252 325 
0,93 

0 80 612 332 937 

VII 2016 80 498 30 867 50 354 15 254 94 940 271 913 17 907 - 289 820 

I-VII 2017  551 579 129 403 342 320 135 214 1 008 681 2 167 197 
1,16 

16 890 605 534 2 789 621 

I-VII 2016 564 903 140 756 346 523 103 073 706 166 1 861 421 956 225  - 2 817 646 

 

*       W przychodach Spółki JR HOLDING S.A. zawarty jest przychód z tytułu udostępniania do wglądu i prowadzenia 

danych w programie do archiwizacji i administrowania danych związanych z wynajmowaniem powierzchni 

komercyjnej.  

**    Laguna Capital Sp. z o.o. została właścicielem nieruchomości w Bielsku-Białej w dniu 10.06.2015 r. (nabyła ją od 

Spółki JR HOLDING S.A.) i uzyskuje przychody z tytułu wynajmu powierzchni komercyjnej w kamienicy od dnia 

11.06.2015 r. 
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*** W przychodach Spółki JR INVEST Sp. z o.o. (dawniej Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o.) od dnia 01.07.2016 

roku nie są ujmowane przychody z wynajmu powierzchni komercyjnej w nieruchomości Galeria Ramzes, 

ponieważ Spółka sprzedała tę nieruchomość w dniu 29.06.2016 r. 

**** W przychodach Spółki Palabra Sp. z o.o. zawarte są dane od 01.08.2016 r. ponieważ od tego dnia Spółka 

uzyskuje przychody z tytułu wynajmu powierzchni w nabytej przez Spółkę nieruchomości komercyjnej 

położonej w Sosnowcu przy ul. Mieroszewskich 120. 

 

1.2.    Istotne wydarzenia w miesiącu lipcu 2017 roku 

 

EMITENT – spółka dominująca JR HOLDING S.A. 

 

Skup akcji własnych 

 

W dniu 8 lipca 2017 roku Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w oparciu i zgodnie z 

przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 04.02.2016 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., 

opublikowanym raportem 15/2016 r. z dnia 05.02.2016 r. w wykonaniu uchwały numer 4/01/2016 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2013 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia 

akcji własnych Spółki Repertorium A Nr 51/2016, dokonał skupu akcji własnych. 

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wyniosła: 

 w dniu 3 lipca 2017 roku 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) sztuk po cenie 0,88 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 4 lipca 2017 roku 1150 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) sztuk po cenie 0,88 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 5 lipca 2017 roku 1250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) sztuk po cenie 0,87 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 6 lipca 2017 roku 1200 (jeden tysiąc dwieście) sztuk po cenie 0,87 złotych za 1 akcję. 

Akcje nabyte stanowiły 0,012 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,008 % w ogólnej liczbie głosów na WZA 

Emitenta. 

Jednocześnie Emitent poinformował, iż w chwili opublikowania przedmiotowego raportu posiadał 1.239.550 (jeden 

milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji własnych, co stanowiło 3,18 % w 

kapitale zakładowym Spółki oraz 2,10 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 

1,29 złotych. Zarząd Spółki poinformował, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do nabycia 7.800.000 

(siedmiu milionów ośmiuset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 

2017 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. 

 

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych. 

 

W dniu 10 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Edwarda Kóska Członka Rady Nadzorczej Emitenta o nabyciu akcji Spółki        

JR Holding Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu. 

 

Skup akcji własnych 

 

W dniu 14 lipca 2017 roku Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w oparciu i zgodnie z 

przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 04.02.2016 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., 

opublikowanym raportem 15/2016 r. z dnia 05.02.2016 r. w wykonaniu uchwały numer 4/01/2016 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2013 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia 

akcji własnych Spółki Repertorium A Nr 51/2016, dokonał skupu akcji własnych. 

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wyniosła: 

 w dniu 10 lipca 2017 roku 1100 (jeden tysiąc sto) sztuk po cenie 0,86 złotych za 1 akcję, 
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 w dniu 11 lipca 2017 roku 1100 (jeden tysiąc sto) sztuk po cenie 0,85 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 12 lipca 2017 roku 1100 (jeden tysiąc sto) sztuk po cenie 0,85 złotych za 1 akcję, 

 w dniu 13 lipca 2017 roku 1035 (jeden tysiąc trzydzieści pięć) sztuk po cenie 0,85 złotych za 1 akcję. 

Akcje nabyte stanowiły 0,011 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,007 % w ogólnej liczbie głosów na WZA 

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

1.243.885 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć) sztuk akcji własnych, co 

stanowiło 3,19 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,11 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia 

cena zakupu wyniosła 1,28 złotych. Zarząd Spółki poinformował, iż będzie dalej realizował upoważnienie NWZA do 

nabycia 7.800.000 (siedmiu milionów ośmiuset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie 

do dnia 31 grudnia 2017 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie 

 

Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym. 

 

W dniu 14 lipca 2017 roku Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż w związku z okresem 

zamkniętym, związanym z publikacją raportu okresowego za II kwartał 2017 roku, Emitent zawiesił skup akcji 

własnych, do dnia publikacji wskazanego raportu tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku. 

 

Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku. 

 

W dniu 20 lipca 2017 roku Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia 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 2017 roku. 

 

 

GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA:   

 

Columbus Energy S.A. 

 

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych. 

 

W dniu 4 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od prokurenta Spółki Januarego Ciszewskiego o zbyciu akcji Spółki Columbus 

Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu. 

 

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C. 

 

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 

13/06/2017 w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: „Ustawa o obligacjach”) w dniu 10 lipca 2017 roku 

Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/07/2017, która stanowi m.in., że: Spółka wyemituje od 1.000 (jeden tysiąc) do 

3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) 

złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 1.000.000,00 (jeden milion) do 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych 

(„Obligacje serii C”, „Obligacje”).  

W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie przydzielonych Obligacji do 

obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

Columbus Energy S.A. oferowała Obligacje serii C w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 

osób, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji. 
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Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Columbus Energy S.A. za rok 

2017. 

 

W dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie podpisał z PRO AUDIT Kancelaria 

Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-305, przy ul. E. Wasilewskiego 20, nr KRS 

0000125073, podmiotem wpisanym pod nr 2696 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, umowę na badanie sprawozdania finansowego 

jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych. 

 

W dniu 13 lipca 2017 roku do  siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od prokurenta Spółki Januarego Ciszewskiego o zbyciu akcji Spółki Columbus 

Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu. 

 

Podpisanie umowy kredytu odnawialnego z BOŚ S.A. 

 

W dniu 14 lipca 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna podpisał umowę kredytu odnawialnego (dalej: 

Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest kredytem odnawialnym w 

rachunku bieżącym na kwotę 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) i przeznaczony będzie na 

finansowanie bieżącej działalności Spółki wynikającej z realizacji instalacji fotowoltaicznych przez Spółkę Columbus 

Energy S.A., w szczególności na zakup komponentów instalacji fotowoltaicznych.  

Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu 

wykorzystania kredytu jest 13.07.2018 r. Przedmiotowa umowa umożliwia Columbus Energy S.A. zintensyfikowanie 

działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała wpływ na realizacje przychodów i powiększenie zysku. 

 

Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku. 

 

Zarząd Columbus Energy 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" w dniu 20 lipca 2017 roku przekazał do publicznej 

wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 roku. 

 

Dojście do skutku emisji obligacji serii C i ich przydział 

 

W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. podjął uchwałę nr 2/07/2017 w sprawie dojścia do skutku 

emisji Obligacji serii C oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 

1.090 (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) sztuk obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł 

(jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Wszystkie obligacje zostały objęte przez 5 inwestorów. 

 

Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji prywatnej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 

2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238) oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C określonymi w 

uchwale nr 1/07/2017 Zarządu Spółki z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii C. 

 

Oprocentowanie Obligacji serii C w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8,40 % 

(osiem procent 40/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące. Spółka wykupi 

Obligacje serii C w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej, 
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powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje serii C są zabezpieczone. Dzień, w którym 

Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 26 lipca 2019 r. 

 

Ponadto: 

 

Columbus Energy S.A. kontynuowała sprzedaż oraz montaż instalacji w ramach programu abonamentowego. Zarząd 

Spółki realizował bieżące działania operacyjne skupione na rozmowach z kontrahentami w zakresie realizacji 

finansowania planowanych projektów, szczególnie programu abonamentowego, głównie mając na uwadze 

zwiększające się wolumeny sprzedażowe i rosnący portfel klientów gotowych do realizacji. 

 

 

Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. 

 

ŚwiatOZE.pl jako portal informacyjny zajmuje się szeroko pojętą tematyką odnawialnych źródeł energii, jak również 

nowinkami technologicznymi i zmianami legislacyjnymi - http://swiatoze.pl/ .  

 

W miesiącu lipcu 2017 r. odbywała się: 

 praca nad kontentem - kolejne zwiększenie ilości video, 

 zwiększanie ilości polubień portalu 

 rozpoczęcie rekrutacji specjalisty ds. sprzedaży internetowej 

 rekrutacja korektora tekstów do publikacji 

 zwiększanie ilości wysyłki newslettera Świat OZE 

 promocja i podnoszenie statystyk portalu w wyszukiwarce google 

 

Statystyki za miesiąc lipiec 2017 r. przedstawiają się następująco:  

 ilość opublikowanych artykułów na swiatOZE.pl   -    207  

 ilość polubień na Facebook swiatOZE.pl na 31.07.2017 r.  - 9 401 

 ilość odsłon swiatoze.pl     -            18 296 

 ilość sesji       -            10 748  

 ilość użytkowników      -              8 086  

 

Plany na miesiąc sierpień 2017 r. obejmują: 

 współpraca z nowymi osobami: szkolenia, wdrożenie (sprzedaż i korekta)  

 poszukiwanie nowego autora video (jeden kończy współpracę) 

 zwiększenie ruchu na zakładce dla dzieci i video 

 zwiększenie ilości udostępnień 

 

http://swiatoze.pl/
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Biurowiec Hexagon 

 

Inwestycja została ukończona zgodnie z przyjętym harmonogramem i uzyskała decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie, która otrzymała klauzulę ostateczności w dniu 18 października 2016 roku. 

Podpisane przedwstępne umowy sprzedaży obejmują powierzchnię 1.940 m2 powierzchni biurowej budynku, co 

stanowi 72 %. Umowy uwzględniają już powierzchnią zinwentaryzowanych geodezyjnie lokali. 

Suma wartości netto podpisanych dotychczas umów sprzedaży wynosi 13.992.685 zł, z czego: 

 13 088 685 zł stanowi wartość sprzedaży lokali (w tym 353.292 zł stanowi wartość lokalu usługowego), 

 904 000 zł stanowi wartość sprzedaży miejsc postojowych w garażu podziemnym. 

W dniu 17 lipca 2017 roku została podpisana przez spółkę Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. umowa przyrzeczona,                   

w wyniku której została przeniesiona własność lokalu położonego na drugiej kondygnacji (I piętrze) o powierzchni 

użytkowej 38 m2 oraz miejsce parkingowe w garażu podziemnym budynku, za łączną cenę sprzedaży w wysokości 

393.649 zł brutto. 

 

 

 

Inwestycja w Słomnikach 

 

Wydana została przez Starostę Krakowskiego Decyzja Nr AB.III-W.1.1412.2016 (z dn. 30.12.2016 r.) zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Od decyzji przysługiwało odwołanie do Wojewody 

Małopolskiego, za pośrednictwem Starosty Krakowskiego w terminie 14 dni do dnia jej doręczenia, ale nie zostało 

przez nikogo wniesione i decyzja pozwolenia na budowę stała się prawomocna oraz uzyskała klauzulę wykonalności. 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku została zawarta umowa spółki celowej dedykowanej do realizacji tego 

przedsięwzięcia: Madena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 

W dniu 24 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego na podstawie Postanowienia Sądu dokonał wpisu pod numerem KRS: 0000669663 spółki pod 

firmą Madena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 

Sfinalizowano podział działek przeznaczonych pod realizację inwestycji. Została wydana przez Burmistrza Gminy 

Słomniki decyzja zatwierdzająca wnioskowany projekt podziału działek i posiada ona klauzulę prawomocności. 

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w trzecim kwartale 2017 roku. 

Prowadzone są także dalsze czynności formalno-prawne dotyczące dalszego procedowania inwestycji oraz 

uzyskania finansowania na realizację przedsięwzięcia.  

 

 



  

Raport miesięczny JR HOLDING S.A. za lipiec 2017 roku 

 

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 lipiec 2017 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1 20.07.2017 24/2017 Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku 

 

W miesiącu lipcu 2017 roku nie były publikowane raporty okresowe. 

 

 2.2.   Raporty ESPI 

 

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu lipiec 2017 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1 04.07.2017 40/2017  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 roku 

2 08.07.2017 41/2017 Skup akcji własnych 

3 11.07.2017 42/2017 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

4 14.07.2017 43/2017 Skup akcji własnych 

5  14.07.2017 45/2017 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym 

 

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 2017 roku - raport miesięczny za sierpień 2017 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 2017 roku zostały 

przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

 

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
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

