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List Prezesa Zarządu 
 
Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy, 
 
Za nami kolejny, drugi kwartał 2020 roku, który był dla nas niezwykle dynamicznym okresem 
zaangażowania w nowe przedsięwzięcia biznesowe. Już dziś możemy powiedzieć, że przyniosły one 
ponadprzeciętne wyniki finansowe, tak samo jak nasze dotychczasowe inwestycje, znajdujące się w 
portfelu inwestycyjnym już od dłuższego czasu.  
 
W drugim kwartale 2020 r. Spółka wypracowała ponad 403 mln zł zysku netto, co jest najlepszym 
kwartalnym wynikiem w jej wieloletniej historii. Potwierdza to tylko, że przyjęcie nowej strategii 
rozwoju na lata 2020-2022 było bardzo dobrą decyzją, a dobór spółek portfelowych jest prawidłowy. 
 
Zakładany początkowo w strategii rozwoju poziom aktywów na poziomie 1 mld zł został zrealizowany 
w czasie zaledwie dziewięciu miesięcy od jej opublikowania, co uważam za ogromne osiągnięcie. W 
lipcu 2020 r. wartość portfela inwestycyjnego JR HOLDING ASI S.A. przekroczyła 1 mld zł, osiągając na 
koniec miesiąca rekordowy poziom niemal 1,3 mld zł. W samym lipcu br. nasze aktywa powiększyły się 
o kwotę 561,4 mln zł.  
 
W portfelu inwestycyjnym Spółki w 2 kw. 2020 r. pojawiły się nowe, bardzo perspektywiczne podmioty 
m.in.: Helix Immuno-Oncology S.A., Digital Avenue S.A. czy GenXone S.A. Zaangażowanie w te projekty 
wpisuje się w założenia naszej polityki inwestycyjnej. Oczywiście nadal poszukujemy nowych 
inwestycji, które będą spełniały nasze kryteria i prowadzimy rozmowy w sprawie kolejnych 
przedsięwzięć.  
 
Mając na uwadze interes Akcjonariuszy, wprowadziliśmy raporty miesięczne, w których w sposób 
zwięzły i ustrukturyzowany prezentujemy informację o naszym portfelu wraz z bieżącym 
komentarzem. Udostępniliśmy także stronę www.portfel.jrholding.pl, gdzie na bieżąco można 
obserwować wartość naszego portfela inwestycyjnego oraz znaleźć informacje o spółkach 
portfelowych. 
 
JR HOLDING ASI S.A. opiera swój rozwój i inwestycje w oparciu o nowe projekty z obszaru 
biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowoczesnych mediów.  
 
Warto także nadmienić, iż wszystkie nasze spółki portfelowe działają w branżach odpornych na skutki 
pandemii COVID-19, a wręcz mogą skorzystać na sytuacji związanej z koronawirusem. 
  
Kurs naszych akcji osiągnął w ostatnich tygodniach rekordowe poziomy, a kapitalizacja Spółki 
przekroczyła nawet poziom 1,1 mld zł. 
 
Mamy nadzieję, że wysokie tempo rozwoju JR HOLDING ASI S.A. oraz spółek portfelowych zostanie 
utrzymane w kolejnych kwartałach. 
 
Zachęcamy do lektury raportu oraz do obserwowania naszych raportów bieżących, a także raportów 
bieżących spółek wchodzących w skład naszego portfela inwestycyjnego.  
 
Dziękując za zaufanie   
 
Prezes Zarządu        
January Ciszewski 
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I. Podstawowe informacje o Spółce i akcjonariat 

 

1. Podstawowe dane  

 

Firma Emitenta: JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna   

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba i adres:  Kraków 31-559, ul. Grzegórzecka 67d lok. 26 

Telefon:  +48 12 654 05 19 

Faks:  +48 12 654 05 19 

Adres poczty elektronicznej: asi@jrholdingasi.pl 

Adres strony internetowej: www.jrholding.pl 

KRS: 0000393811 

Organ prowadzący rejestr:  
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 356763788 

NIP: 6792781972 

Czas trwania  czas nieokreślony  

Ticker  JRH 

Rynek notowań  Alternatywny system obrotu NewConnect  

Źródło: JR HOLDING ASI S.A.  

 

W dniu 27 września 2019 roku, Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu JR HOLDING S.A.                           

do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI), wskutek czego                                       

JR HOLDING ASI S.A. działa jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna zarządzana wewnętrznie                                     

w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020.95 tj. z dnia 2020.01.21). 

 

Realizując uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. JR HOLDING ASI S.A. 

zrezygnowała z inwestycji w nieruchomości, koncentrując się jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna 

na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w spółki z branży: 

 odnawialnych źródeł energii,  

 gier komputerowych, 

 sztucznej inteligencji, 

 medycznej. 

 

mailto:asi@jrholdingasi.pl
http://www.jrholding.pl/
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Kapitał zakładowy Emitenta 

 

Struktura kapitału zakładowego na 30 czerwca 2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu

   

Akcje Liczba akcji 

% udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 

% udział 

głosów 

na WZ 

Seria A 20 000 000 51,28 40 000 000 67,80 

Seria B 11 496 330 29,48 11 496 330 19,49 

Seria C 6 073 670 15,57 6 073 670 10,29 

Seria D 1 430 000   3,67 1 430 000   2,42 

Razem 39 000 000 100,00 59 000 000 100,00 

    Źródło: JR HOLDING ASI S.A. 

 

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A. na dzień sporządzenia 

niniejszego raportu 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 

% udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
% udział 

głosów na WZ 

January Ciszewski * 28 017 344 71,84 48 017 344 81,39 

JR HOLDING ASI S.A. 528 000 1,35 528 000 0,89 

Pozostali 10 454 656 26,81 10 454 656 17,72 

Razem 39 000 000 100,00 59 000 000 100,00 

* bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o.o.               

Źródło: JR HOLDING ASI S.A. 

 

Strukturę akcjonariatu określono w oparciu o następujące dokumenty:  

 January Ciszewski – księga akcyjna Emitenta, zawiadomienia opublikowane przez Emitenta 

raportami: ESPI nr 60/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., ESPI nr 17/2018 i ESPI nr 18/2018 z dnia 18 

czerwca 2018 r., ESPI nr 20/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., ESPI nr 26/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., 

ESPI nr 29/2018 z dnia 18 lipca 2018 r., ESPI nr 3/2019 z dnia 12 stycznia 2019 r., ESPI nr 4/2019               

z dnia 12 stycznia 2019 r., ESPI nr 33/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., ESPI nr 41/2019 z dnia                            

4 października 2019 r., ESPI nr 42/2019 z dnia 4 października 2019 r.,  

 JR HOLDING ASI S.A. – ESPI nr 12/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r., ESPI nr 13/2019 z dnia                            

12 kwietnia 2019 r., ESPI nr 20/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., ESPI nr 24/2019 z dnia 28 czerwca 

2019 r., ESPI nr 27/2019 z dnia 5 lipca 2019 r., ESPI nr 28/2019 z dnia 12 lipca 2019 r., ESPI                          
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nr 31/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., ESPI nr 32/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., ESPI nr 34/2019                        

z dnia 06 września 2019 r., ESPI nr 36/2019 z dnia 13 września 2019 r., ESPI nr 37/2019 z dnia 20 

września 2019 r., ESPI nr 39/2019 z dnia 27 września 2019 r., ESPI nr 45/2019 z dnia 4 października 

2019 r., ESPI nr 50/2019 z dnia 11 października 2019 r., ESPI nr 54/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.  

ESPI nr 21/2020 z dnia 21 maja 2020 r., ESPI nr 29/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariusze JR HOLDING ASI S.A. nie są objęci umową typu 

lock-up. 

 

2. Notowania spółki JR HOLDING ASI S.A. w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. 

 

Drugi kwartał to okres bezprecedensowego wzrostu kursu akcji Emitenta. Na przestrzeni kwartału kurs 

wzrósł z 8,50 zł do 18,35 zł za akcję. 

 

 

  Źródło: http://notowania.pb.pl/instrument/PLJRINV00013/jrholding  

 
  

http://notowania.pb.pl/instrument/PLJRINV00013/jrholding
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3. Organy Spółki 

 

Zarząd JR HOLDING ASI S.A.  

 

W dniu 20 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, wskutek upłynięcia kadencji Zarządu Emitenta, powołała 

uchwałą nr 10/5/2020 z dnia 20 maja 2020 r. Pana Januarego Ciszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu 

JR HOLDING ASI S.A. nowej IV kadencji. 

 

Skład Zarządu na dzień 30 czerwca 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego raportu: 

 

Zarząd Funkcja 

January Ciszewski Prezes Zarządu 

 

W Spółce udzielona jest przez Zarząd prokura samoistna. Prokurentem samoistnym jest Pan Bogusław Cora.  

 

Rada Nadzorcza JR HOLDING ASI S.A.  

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania przedstawia się następująco: 

 

Rada Nadzorcza Funkcja 

Artur Górski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Marek Sobieski Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Leńko  Członek Rady Nadzorczej 

Roman Pudełko Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Wykurz Członek Rady Nadzorczej 

 

 

4. Wykaz spółek powiązanych i w których Emitent posiada zaangażowanie w kapitale i 

pozostałe na dzień 30 czerwca 2020 roku 

 

Jednostka JR HOLDING ASI S.A. (39 000 000 szt. akcji każda po 0,10 zł, co daje kapitał w wysokości 

3 900 000,00 zł). Spółka posiadała głosy i udziały/akcje w następujących jednostkach: 
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Wykaz spółek zależnych i w których Emitent posiada zaangażowanie w kapitale i pozostałe                          

na dzień 30 czerwca 2020 roku 

 

Jednostka 

Ilość 

posiadanych 

udziałów/ 

akcji (szt.)                     

Wartość 

nominalna 

udziałów/ 

akcji (zł) 

Udział 

w kapitale 

podstawo-

wym (%) 

Ilość 

posiadanych 

głosów                     

(szt.) 

Udział 

w głosach 

na WZ 

(%) 

Jednostki zależne  

KPM INVEST Sp. z o.o. 12 500 1 250 000 100,00 12 500 100,00 

LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. 14 000 700 000 100,00 14 000 100,00 

ZIELONA Sp. z o.o. 2 572 128 600 100,00 2 572 100,00 

MONIUSZKI 7 Sp. z o.o. 4 500 450 000 100,00 4 500 100,00 

PALABRA Sp. z o.o. 48 000 2 400 000 100,00 48 000 100,00 

Jednostki, w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i pozostałe  

COLUMBUS ENERGY S.A. 10 274 286 19 418 401 25,38 10 274 286 25,38 

ALL IN! GAMES S.A. 4 620 000 462 000 13,40 4 620 000 13,40 

SYNERGA.FUND S.A. 40 777 244 4 077 724 14,93 40 777 244  14,93 

DIGITAL AVENUE S.A. 3 000 000 300 000 23,60 3 000 000 23,60 

OXYGEN S.A. 1 964 750 196 475 21,36 1 964 750 21,36 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 2 600 000 260 000 18,57 2 600 000 18,57 

MEDCAMP S.A. 7 620 000 7 620 000 29,14 2 620 000 29,14 

BERG HOLDING S.A. 795 952 79 595 5,01 795 952 5,01 

GENXONE S.A. 72 470 72 470 2,20 72 470 2,20 

ONGENO Sp. z o.o. 700 35 000 36,84 700 36,84 

GANADOR Sp. z o.o. 50 2 500 50,00 50 50,00 
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II. Oświadczenie Zarządu Spółki. 

 

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe 

za II kwartał 2020 roku, a także dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego 

sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport okresowy 

z działalności JR HOLDING ASI S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. 

 

III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

 

JR HOLDING ASI S.A. uzyskała wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami       

Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 27 września 2019 r. W związku 

z tym jednostka jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 

2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz.U.2020.95 tj. z dnia 2020.01.21; dalej: ustawa o funduszach). Mając na względzie fakt, iż wyłącznym 

przedmiotem działalności jednostki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania   

w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, w myśl ww. art. 8a ust. 3 ustawy                                      

o funduszach, Zarząd JR HOLDING ASI S.A. dokonał analizy stanu prawnego w kwestii obowiązku 

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata począwszy od 2019 roku.                                  

Na podstawie przeprowadzonej analizy Zarząd jednostki dostrzega niejasności interpretacyjne 

obowiązujących przepisach tj. Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2. ustawy o funduszach. Dodatkowo Zarządzający 

Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ZASI) prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru 

zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (art. 70zb. ustawy o funduszach) 

korzysta z szeregu uproszczeń w myśl art. 70zb ust. 4 ustawy o funduszach w stosunku do regularnych 

funduszy inwestycyjnych w sytuacji, gdzie towarzystwa te nie są zobowiązane do sporządzania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dodatkowo wątpliwości Zarządu Jednostki                                  

co do obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego pogłębia fakt,                                

iż Ministerstwo Finansów nie udostępniło struktury logicznej skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych, o których mowa w art. 55 ust. 4 w powiązaniu z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) przewidzianych                          

dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego ASI. Jednocześnie na tych samych stronach 

Ministerstwa Finansów dostępne są struktury logiczne w wersji 1-2 obowiązujące dla sprawozdań 

finansowych sporządzonych po dniu 1 września 2019 roku dla Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. 

Wobec powyższych wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Ustawy o rachunkowości Zarząd Jednostki 

zdecydował o uwzględnieniu przepisów ujętych w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości 

Finansowej MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” w kwestii definicji „jednostki 

inwestycyjnej” zdefiniowanej w MSSF 10 ust. 31. Dalej w myśl ust. 33 przytoczonego standardu 

zwolnienie z konsolidacji przysługuje „jednostce inwestycyjnej”, która: pozyskuje fundusze od jednego 

lub kilku inwestorów w celu świadczenia profesjonalnych usług zarządzania inwestycjami, zobowiązuje 

się wobec inwestora (inwestorów), iż jej celem biznesu jest gospodarowanie funduszami wyłącznie                  

w celu generowania zysków z przyrostu wartości kapitału, z dochodów inwestycyjnych lub z obu tych 

źródeł łącznie, ocenia wyniki znaczącej większości inwestycji na bazie ich wartości godziwych. Zakres 
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działalności wykonywanej przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna wypełnia 

definicję „jednostki inwestycyjnej” w rozumieniu MSSF 10. Na tej podstawie Zarząd jednostki podjął 

decyzję o sporządzeniu wyłącznie jednostkowego sprawozdania finansowego. Jednocześnie przed 

uzyskaniem wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 27.09.2019 r. jednostka prowadziła działalność inwestycyjną      

i sprawowała kontrolę, współkontrolę lub miała znaczący wpływ na swoje spółki portfelowe. Jednostka 

od dnia uzyskania wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi 

prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego podlega pod przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych                                       

w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz.U.2016.2051 z dnia 

2016.12.16). Rozporządzenie to w paragrafie 2 wskazuje na zastosowanie do sprawozdań              

finansowych ASI. Jednocześnie ustawodawca w zakresie zastosowania niniejszego rozporządzenia                  

nie przytacza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Jednostka inwestycyjna w myśl MSSF 10 nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

jeśli podmiotami zależnymi nie są inne jednostki inwestycyjne (MSSF 10 paragraf 32). Niesporządzanie 

skonsolidowanego sprawozdania wymaga wyceny jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie 

kapitałowe (także tych zależnych) w wartości godziwej przez wynik finansowy. Spółka wycenia posiadane 

akcje i udziały w wartości godziwej przez wynik finansowy. W związku z powyższym spółka odstępuje od 

prezentacji wybranych danych finansowych dla wszystkich jednostek zależnych nieobjętych 

konsolidacją, jednocześnie wskazując, że zdaniem spółki prezentowana wycena jednostek zależnych 

poprawnie oddaje ich wartość. 

 

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariancie porównawczym.  

Rachunek przepływów pieniężnych Jednostka sporządza metodą pośrednią.  

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 

W myśl art. 45 ust. 3b i 3c ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Alternatywnej Spółki 

Inwestycyjnej obejmuje dodatkowo Zestawienie lokat ASI oraz Zestawienie informacji dodatkowych                      

o ASI. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (zł). 

 

 Metody wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat 

 

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą     

o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Poszczególne składniki 

aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny,                                              

z zachowaniem zasady   ostrożności.   Klasyfikacja   inwestycji   przyjęta    przez    Jednostkę    odbywa    

się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 

instrumentów finansowych. 

2. Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 

przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
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a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe 

 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według                   

cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy 

amortyzacyjne dokonywane są w okresie ekonomicznej użyteczności przy zastosowaniu metody 

liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 

3 500,00 zł netto obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.          

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie 

będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.  

 

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące okresy ekonomicznej użyteczności: 

dla wartości niematerialnych i prawnych: 

 koszty zakończonych prac rozwojowych   5 lat, 

 prawa majątkowe lub zrównane z nimi   5 lat, 

 wartość firmy      5 lat, 

 inne wartości niematerialne i prawne   5 lat, 

 dla środków trwałych: 

 budynki i budowle      40 lat, 

 urządzenia techniczne i maszyny    10 lat, 

 środki transportu      5 lat, 

 pozostałe środki trwałe     5 lat. 

Środki trwałe w budowie to wydatki poniesione na budowę środków trwałych. 

 

b) Lokaty Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej 

 

Klasyfikacja inwestycji przyjęta przez Alternatywną Spółkę Inwestycyjną, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 

zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, ma wpływ na prezentację i wycenę 

lokat Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. Długoterminowe inwestycje Alternatywnej Spółki 

Inwestycyjnej, z wyłączeniem pożyczek udzielonych i należności własnych, klasyfikowane są jako aktywa 

finansowe dostępne do sprzedaży zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 

roku i prezentowane jako długoterminowe aktywa finansowe. Natomiast krótkoterminowe inwestycje 

Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej przeznaczone do zbycia w terminie 12 miesięcy, z wyłączeniem 

pożyczek udzielonych i należności własnych, klasyfikowane są jako aktywa finansowe przeznaczone                  

do obrotu zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 r. i prezentowane jako 

krótkoterminowe aktywa finansowe. Zgodnie z §21. ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 

grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 

prezentacji instrumentów finansowych wartość przeszacowania lokat Alternatywnej Spółki 

Inwestycyjnej zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości 

godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych 

okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. W myśl art. 28 ust. 6 ustawy                                     

o rachunkowości wartość godziwa jest to kwota za jaką dany składnik lokat mógłby zostać wymieniony 

na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, 

niepowiązanymi ze sobą stronami. 
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c) Zapasy 

 

Nie dotyczy. 

 

d) Należności i zobowiązania (poza finansowymi) 

 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego 

kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie 

lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem                     

waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone                         

są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy 

należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej 

waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

 

e) Środki pieniężne 

 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień                 

ich przeprowadzenia, o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających 

zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej, odpowiednio po kursie: 

 faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji, w przypadku sprzedaży 

lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego                         

ten dzień, w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie 

kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności 

lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według średniego kursu ustalonego przez 

Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień, zaś rozchód walut wycenia                      

się wg kursu wpływu waluty. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia     

się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone                    

na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy poprzez odniesienie                       

ich odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

 

f) Należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz akcje/udziały własne 

 

Pozycje te wyceniane są odpowiednio w wartości nominalnej oraz nabycia. 

 

g) Kapitał własny 

 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty                     
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na poczet kapitału po stronie aktywnej bilansu. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki 

akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy 

tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono 

również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej,                     

po potrąceniu kosztów emisji. Kapitał rezerwowy i kapitał z aktualizacji wyceny tworzone są zgodnie                  

ze Statutem Spółki. 

 

h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka 

dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku,                

gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu 

prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 

okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów                

oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę 

można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych 

zalicza się przede wszystkim wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego 

okresu obrotowego. Rezerwy tworzone są w ciężar kosztów działalności podstawowej, pozostałych 

kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od okoliczności, z których to wynika. 

 

i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość 

otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach 

sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części 

niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy. 

 

j) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 

i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, 

Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej                          

w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 

które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego 

w przyszłości. 
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Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 

stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 

 

Zgodnie z art. 17 pkt 58a ustawy o CIT, Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest zwolniona z podatku ze 

zbycia udziałów i akcji pod warunkiem posiadania, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przed dniem 

zbycia, nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane. Zwolnienia 

nie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, jeżeli co 

najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości 

położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. 

 

Spółka, stosując ostrożnościowe podejście, nalicza zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego z tytułu wzrostu wartości lokat. 

 

k) Zobowiązania i instrumenty finansowe 

 

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość 

nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów 

finansowych). 

 

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane                                      

są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone 

przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 

 

Zobowiązania finansowe ujmuje się w   księgach   rachunkowych   w   kwocie   wymagającej   zapłaty.                 

Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości 

godziwej. 

 

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych 

zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych)                              

oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do   kategorii   dostępnych   do   sprzedaży   i   wycenianych 

w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio                                        

do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

 

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia 

(z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii                                

oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio 

do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. 

 

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy 

według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością 

godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. 

 

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości 

godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. 
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Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów 

pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części 

stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej 

efektywnego zabezpieczenia. 

 

Kredyty i pożyczki wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej w przypadku zobowiązań 

wyrażonych w polskim złotym oraz wartości nominalnej przeliczonej na polski złoty według kursu 

średniego dla danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu okresu 

sprawozdawczego. 

 

l) Rachunek zysków i strat (przychody, koszty, wynik finansowy) 

 

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu           

od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest 

przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. 

 

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 

pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów 

odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. 

 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie 

zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną 

działalnością, a wpływające na wynik finansowy. Zalicza się tu także zyski i straty nadzwyczajne (losowe). 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe                   

są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące 

środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe 

oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania 

wpływają na wynik operacji finansowych. 
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1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2020 R. 

 

A. Bilans JR HOLDING ASI S.A. (w zł)  

 

AKTYWA 30.06.2020 30.06.2019 

A. Aktywa trwałe 263 194,24 32 482 615,72 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 613,97 3 199,42 

1. Środki trwałe 1 613,97 3 199,42 

a. bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn. 0,00 0,00 

- grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) 0,00 0,00 

b. urządzenia techniczne i maszyny 1 613,97 3 199,42 

c. środki transportu 0,00 0,00 

d. inne środki trwałe 0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 92 013,27 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap. 0,00 0,00 

3. Od pozostałych jednostek 92 013,27 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 32 391 199,30 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 
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2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 32 391 199,30 

a. w jednostkach powiązanych: 0,00 13 328 126,90 

- udziały lub akcje 0,00 13 328 126,90 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b. w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap. 0,00 19 063 072,40 

- udziały lub akcje 0,00 19 063 072,40 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c. w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169 567,00 88 217,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 169 567,00 88 217,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 745 448 348,90 4 001 654,93 

I. Zapasy 2 040,00 0,00 

1. Materiały 0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 



 

 

St
ro

n
a 

1
9 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy i usługi 2 040,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 3 604 037,48 712 442,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 738,00 

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b. inne 0,00 738,00 

2. Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap. 0,00 0,00 

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b. inne 0,00 0,00 

3. Należności od pozostałych jednostek 3 604 037,48 711 704,00 

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 34 031,65 8 035,00 

- do 12 miesięcy 34 031,65 8 035,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b. z tyt. pod., dot., ceł, ubezp. in. tyt. publ.-praw 195 128,00 41 358,00 

c. inne 3 374 877,83 662 311,00 

d. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 741 828 578,19 3 273 446,80 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 741 828 578,19 3 273 446,80 

a. w jednostkach powiązanych 105 985 518,81 2 419 416,00 

- udziały lub akcje 103 568 071,81 0,00 
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- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 2 417 447,00 2 419 416,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b. w pozostałych jednostkach 634 866 195,85 351 338,00 

- udziały lub akcje 634 858 608,85 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 7 587,00 351 338,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 976 863,53 502 692,80 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 975 467,01 502 692,80 

- inne środki pieniężne 1 396,52 0,00 

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 693,23 15 766,13 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 616 271,13 593 655,31 

Aktywa razem 746 327 814,27 37 077 925,96 

 

 

PASYWA 30.06.2020 30.06.2019 

A. Kapitał (fundusz) własny 588 835 886,70 33 180 962,56 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 900 000,00 3 900 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31 844 930,13 29 907 930,13 

1. Kapitał (fundusz) zapasowy 31 844 930,13 19 402 605,13 

2. nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji) 10 505 325,00 10 505 325,00 
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III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 

1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

2. z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 

1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

2. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 

3. na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 133 499 010,89 -391 404,20 

VI. Zysk (strata) netto 419 591 945,68 -235 563,37 

VII. Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) 0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 157 491 927,57 3 896 963,40 

I. Rezerwy na zobowiązania 133 178 105,00 3 329 114,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133 178 105,00 3 329 114,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

a. długoterminowa 0,00 0,00 

b. krótkoterminowa 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

a. długoterminowe 0,00 0,00 

b. krótkoterminowe 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap. 0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

a. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
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c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

e. inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 24 228 820,30 567 849,40 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 210 045,40 531 555,40 

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b. inne 210 045,40 531 555,40 

2. Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap. 0,00 0,00 

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b. inne 0,00 0,00 

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24 018 774,90 36 294,00 

a. kredyty i pożyczki 3 003 247,00 0,00 

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c. inne zobowiązania finansowe 19 974 279,00 0,00 

d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 828,02 30 490,45 

- do 12 miesięcy 12 828,02 30 490,45 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 

f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g. z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw. 27 289,58 5 803,55 

h. z tytułu wynagrodzeń 1 131,30 0,00 
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i. inne 1 000 000,00 0,00 

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 85 002,27 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 85 002,27 0,00 

a. długoterminowe 0,00 0,00 

b. krótkoterminowe 85 002,27 0,00 

Pasywa razem 746 327 814,27 37 077 925,96 
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B. Rachunek zysków i strat [wariant porównawczy] JR HOLDING ASI S.A. (w zł)  

 

wyszczególnienie 
01.04.2020 

-30.06.2020 

01.04.2019 

-30.06.2019 

01.01.2020 

-30.06.2020 

01.01.2019 

-30.06.2019 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi 
46 500,00  15 800,00 46 500,00  30 800,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 
46 500,00  15 800,00 46 500,00  30 800,00 

II. Zmiana stanu produktów (zw.-

wart.dod.,zm.-wart.uj) 
0,00  0,00 0,00  0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki 
0,00  0,00 0,00  0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 
0,00  0,00 0,00  0,00 

V. w tym od jednostek powiązanych 0,00  0,00 0,00  0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 211 598,52  132 670,99 388 807,38  312 850,41 

I. Amortyzacja 396,36  396,36 792,72  792,72 

II. Zużycie materiałów i energii 2 376,33  8 071,25 5 158,51  14 086,66 

III. Usługi obce 123 395,35  75 666,09 218 431,15  199 502,04 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 27 333,69  4 562,37 38 640,47  9 440,22 

a. Podatki i opłaty 27 333,69  4 562,37 38 640,47  9 440,22 

b. podatek akcyzowy 0,00  0,00 0,00  0,00 

V. Wynagrodzenia 47 076,00  34 893,42 101 041,60  71 598,42 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia, w tym: 
9 819,81  7 004,05 19 912,20  14 487,34 

a. Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
9 819,81  3 827,05 19 912,20  7 178,84 

b. emerytalne 4 594,62  3 717,00 9 582,03  7 308,50 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 200,98  2 077,45 4 830,73  2 943,01 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
0,00  0,00 0,00  0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -165 098,52  -116 870,99 -342 307,38  -282 050,41 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00  0,00 1,70  0,00 
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I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych 

aktywów trwał. 
0,00  0,00 0,00  0,00 

II. Dotacje 0,00  0,00 0,00  0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 0,00  0,00 1,70  0,00 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1,31  0,25 1,31  0,66 

I. Strata z tyt. rozch. niefinansowych 

aktywów trwał. 
0,00  0,00 0,00  0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

III. Inne koszty operacyjne 1,31  0,25 1,31  0,66 

F. Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej (C+D-E) 
-165 099,83  -116 871,24 -342 306,99  -282 051,07 

G. Przychody finansowe 498 620 890,87  25 527,00 518 463 941,17  54 062,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w 

tym: 
0,00  0,00 0,00  0,00 

a. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00  0,00 0,00  0,00 

b. od jednostek powiązanych, w tym: 0,00  0,00 0,00  0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00  0,00 0,00  0,00 

- w których jedn. posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00  0,00 0,00  0,00 

c. od jednostek pozostałych, w tym: 0,00  0,00 0,00  0,00 

- od jednostek pozostałych 0,00  0,00 0,00  0,00 

- w których jedn. posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00  0,00 0,00  0,00 

II. Odsetki, w tym: 49 649,00  25 527,00 82 196,00  54 032,00 

a. Odsetki 49 649,00  6 500 82 196,00  6 500 

b. od jednostek powiązanych 49 649,00  19 027,00 82 196,00 47 532,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0,00  0,00 0,00  0,00 

a. Zysk z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 
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b. w jednostkach powiązanych 0,00  0,00 0,00  0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 
498 569 741,87  0,00 518 378 745,17  0,00 

V. Inne 1 500,00  0,00 3 000,00  0,00 

H. Koszty finansowe 16 663,50  4 267,41 23 940,50  6 341,30 

I. Odsetki, w tym: 16 663,50  4 177,00 23 940,50  6 177,00 

a. Odsetki 16 663,50  0,00 23 940,50  0,00 

b. dla jednostek powiązanych 1 172,00  4 177,00 7 257,00  6 177,00 

II. Strata z tyt. rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0,00  0,00 0,00  0,00 

a. Strata z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

b. w jednostkach powiązanych 0,00  0,00 0,00  0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

IV. Inne 0,00  90,41 0,00  164,30 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 498 439 127,54  -95 611,65 518 097 693,68  -234 330,37 

J. Podatek dochodowy 94 733 801,00  1 233,00 98 505 748,00  1 233,00 

K. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku 

(zwięk. straty) 
0,00  0,00 0,00  0,00 

L. Zysk (strata) netto (I - J - K) 403 705 326,54  -96 844,65 419 591 945,68  -235 563,37 
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C. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) JR HOLDING ASI S.A. (w zł) 

 

wyszczególnienie 
01.04.2020 

-30.06.2020 

01.04.2019 

-30.06.2019 

01.01.2020 

-30.06.2020 

01.01.2019 

-30.06.2019 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 403 705 326,54  -96 844,65 419 591 945,68  -235 563,37 

II. Korekty razem -404 032 039,63  -50 573,58 -419 518 556,97  -34 359,28 

1. Amortyzacja 396,36  396,36 792,72  792,72 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic 

kursowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach 

(dywidendy) 
-22 823,00  -21 350,00 -48 093,00  -47 855,00 

4. Zysk (strata) z działalności 

inwestycyjnej 
-498 569 741,87  0,00 -518 378 745,17  0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 94 718 335,00  0,00 98 487 258,00  0,00 

6. Zmiana stanu zapasów -2 040,00  0,00 -2 040,00  0,00 

7. Zmiana stanu należności -138 643,63  -15 331,00 371 104,44  7 141,66 

8. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 

-31 070,25  -1 821,94 -34 908,00  33 794,47 

9. Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
6 272,76,00  -12 467,00 78 799,04  -28 233,13 

10. Inne korekty 7 275,00  0,00 7 275,00  0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
-326 713,09  -147 418,23 73 388,71  -269 922,65 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 446 491,00  580 000,00 773 491,00  580 000,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 

0,00  0,00 0,00  0,00 

2. Zbycie inwestycji w 

nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

0,00  0,00 0,00  0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 446 491,00  580 000,00 446 491,00  580 000,00 
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a. w jednostkach powiązanych 0,00  500 000,00 0,00  500 000,00 

b. w pozostałych jednostkach 446 491,00  80 000,00 446 491,00  80 000,00 

- zbycie aktywów finansowych 0,00  0,00 0,00  0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00  0,00 0,00  0,00 

- spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych 
446 491,00  80 000,00 446 491,00  80 000,00 

- odsetki 0,00  0,00 0,00  0,00 

- inne wpływy z aktywów 

finansowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00  0,00 327 000,00  0,00 

II. Wydatki 5 423 543,00  20 000,00 5 973 543,00  70 000,00 

1. Nabycie wart. niemat. i praw. 

oraz rzeczowych aktyw. trw. 
400 000,00  0,00 400 000,00  0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz 

wart. niemat. i prawne 
0,00  0,00 0,00  0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 023 543,00  20 000,00 5 053 543,00  70 000,00 

a. w jednostkach powiązanych 0,00  20 000,00 30 000,00  70 000,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00  0,00 30 000,00  0,00 

- udzielone pożyczki 

długoterminowe 
0,00  0,00 0,00  0,00 

b. w pozostałych jednostkach 5 023 543,00  0,00 5 023 543,00  0,00 

- nabycie aktywów finansowych 5 023 543,00  0,00 5 023 543,00  0,00 

- udzielone pożyczki 

długoterminowe 
0,00  0,00 0,00  0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00  0,00 520 000,00  0,00 

III Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) 
-4 977 052,00  560 000,00 -5 200 052,00  510 000,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I Wpływy 8 200 000,00  70 000,00 8 500 000,00  260 000,00 

1 Wpływy netto z wydania udziałów 

(emisji akcji) i innych instrumentów 
3 200 000,00  0,00 3 200 000,00  0,00 
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kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału 

2 Kredyty i pożyczki 5 000 000,00  70 000,00 5 300 000,00  260 000,00 

3. Emisja dłużnych papierów 

wartościowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

4 Inne wpływy finansowe 0,00  0,00 0,00  0,00 

II Wydatki 2 399 100,00  3 706,00 2 699 100,00  16 725,40 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00  3 706,00 0,00  16 725,40 

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli 
0,00  0,00 0,00  0,00 

3 Inne, niż wypłaty na rzecz 

właścicieli, wydatki z tytułu podziału 

zysku 

0,00  0,00 0,00  0,00 

4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 399 100,00  0,00 2 699 100,00  0,00 

5 Wykup dłużnych papierów 

wartościowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

6 Z tytułu innych zobowiązań 

finansowych 
0,00  0,00 0,00  0,00 

7 Płatności zobowiązań z tytułu 

umów leasingu finansowego 
0,00  0,00 0,00  0,00 

8 Odsetki 0,00  0,00 0,00  0,00 

9 Inne wydatki finansowe 0,00  0,00 0,00  0,00 

III Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej (I-II) 
5 800 900,00  66 294,00 5 800 900,00  243 274,60 

D. Przepływy pieniężne netto 

razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 
497 134,91  478 875,77 674 236,71  483 351,95 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym: 
497 134,91  478 875,77 674 236,71  203 619,55 

I. zmiana stanu środków 

pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych 

0,00  0,00 0,00  0,00 

F. Środki pieniężne na początek 

okresu 
479 728,62  23 817,03 302 626,82  19 340,85 

G. Środki pieniężne na koniec 

okresu (F+/-D), w tym: 
976 863,53  502 692,80 976 863,53  502 692,80 

I. o ograniczonej możliwości 

dysponowania 
0,00  0,00 0,00  0,00 
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D. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym JR HOLDING ASI S.A. (w zł)  

 

wyszczególnienie 30.06.2020 30.06.2019 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okr. (BO) 167 306 941,02 33 416 525,93 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

- korekty błędów 0,00 0,00 

I.a.Kap. (fundusz) wł. na pocz. okr. (BO), po kor. 167 306 941,02 33 416 525,93 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 900 000,00 3 900 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

a. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 

b. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 900 000,00 3 900 000,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29 907 930,13 29 907 930,13 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

a. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 

- podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min.wart.) 0,00 0,00 

 - sprzedaży akcji własnych 1 937 000,00 0,00 

b. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- pokrycia straty 0,00 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapas. na koniec okr. 31 844 930,13 29 907 930,13 

3. Kapitał (fundusz) z aktualiz.wyceny na pocz.okr. 0,00 0,00 
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3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktual. wyceny 0,00 0,00 

a. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktual. wyc. na koniec okr 0,00 0,00 

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw.na pocz.okr 0,00 0,00 

4.1. Zmiany pozost. kapitałów(funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

a. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

4.2. Pozost. kap. (fundusze) rezerw.na koniec okr. 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 133 499 010,89 -391 404,20 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 133 890 415,09 427 363,21 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

- korekty błędów 0,00 0,00 

5.2. Zysk z lat ubieg. na pocz.okr., po korektach 133 890 415,09 427 363,21 

a. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

b. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 133 890 415,09 427 363,21 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 391 404,20 818 767,41 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

- korekty błędów 0,00 0,00 

5.5. Strata z lat ubieg. na pocz.okr., po korektach 391 404,20 818 767,41 

a. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 
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b). zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 391 404,20 818 767,41 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 133 499 010,89 -391 404,20 

6. Wynik netto 419 591 945,68 -235 563,37 

a. zysk netto 419 591 945,68 0,00 

b. strata netto 0,00 235 563,37 

c. odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 588 835 886,70 33 180 962,56 

III. Kapitał (fundusz) włas. po uwzg. prop. podz. zysku 588 835 886,70 33 180 962,56 

 

 

2. Wybrane informacje dotyczące zestawienia lokat Spółki na 30.06.2020 r. 

 

 Lokaty  

 

Na wycenę udziałów spółki KPM INVEST Sp. z o.o. wpływa pakiet 1 657 143 akcji spółki COLUMBUS 

ENERGY S.A.  

 

Na wycenę udziałów spółki ZIELONA Sp. z o.o. wpływa pakiet 1 440 000 akcji spółki ONE MORE LEVEL S.A.  

 

Pozycja 

Rodzaj 

instrumen

tu 

Liczba 

posiadanych 

akcji/udziałów 

(szt.) 

Udział w 

kapitale (%) 
Sposób wyceny 

Wartość 

godziwa (zł) 

COLUMBUS ENERGY S.A. Akcje 10 274 286 25,38% notowanie rynkowe 458 746 869,90 

ALL IN! GAMES S.A.  Akcje 4 620 000 13,40% notowanie rynkowe 87 780 000,00 

SYNERGA.FUND S.A.  Akcje 40 777 244 14,93% notowanie rynkowe 13 007 940,84 

MEDCAMP S.A. Akcje 7 620 000 29,14% notowanie rynkowe 26 365 200,00 

OXYGEN S.A. Akcje 1 964 750 21,36% notowanie rynkowe 2 455 937,50 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. Akcje 2 600 000 18,57% notowanie rynkowe 3 302 000,00 

BERG HOLDING S.A. Akcje 795 952 5,01% notowanie rynkowe 3 502 188,80 
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DIGITAL AVENUE S.A. Akcje 3 000 000 23,60% notowanie rynkowe 4 080 000,00 

GENXONE S.A. Akcje 72 470 2,20 % cena emisyjna akcji 500 043,00 

KPM INVEST Sp. z o.o. Udziały 12 500 100,00% 
skorygowane aktywa 

netto 
77 127 842,81 

MONIUSZKI 7 Sp. z o.o. Udziały 4 500 100,00% 
skorygowane aktywa 

netto 
10 213 561,52 

ZIELONA Sp. z o.o. Udziały 2 572 100,00% 
skorygowane aktywa 

netto 
10 082 283,97 

GANADOR Sp. z o.o. Udziały 50 50,00% 
skorygowane aktywa 

netto 
118 428,81 

LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. Udziały 14 000 100,00% 
skorygowane aktywa 

netto 
2 213 334,57 

PALABRA Sp. z o.o. Udziały 48 000 100,00% 
skorygowane aktywa 

netto 
3 931 048,94 

ONGENO Sp. z o.o. Udziały 100 100,00% ostatnia runda 35 000 000,00 

ONGENO Sp. z o.o. 
Wierzytel-

ności 
nie dotyczy nie dotyczy 

nominał plus narosłe 

odsetki 
7 587,00 

LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. 
Wierzytel-

ności 
nie dotyczy nie dotyczy 

nominał plus narosłe 

odsetki 
715 410,00 

PALABRA Sp. z o.o. 
Wierzytel-

ności 
nie dotyczy nie dotyczy 

nominał plus narosłe 

odsetki 
1 564 703,00 

MONUSZKI 7 Sp. z o.o. 
Wierzytel-

ności 
nie dotyczy nie dotyczy 

nominał plus narosłe 

odsetki 
2 561,00 

ZIELONA Sp. z o.o. 
Wierzytel-

ności 
nie dotyczy nie dotyczy 

nominał plus narosłe 

odsetki 
134 773,00 

        Wartość lokat: 740 851 714,66 

 

 

 Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

 

Pozycja Rodzaj instrumentu Przeszacowanie w okresie 

COLUMBUS ENERGY S.A. Akcje 319 016 580,30  

ALL IN! GAMES S.A. Akcje 53 869 200,00  

SYNERGA.FUND S.A. Akcje 8 155 448,81  

MEDCAMP S.A. Akcje 18 965 800,00  
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OXYGEN S.A. Akcje 1 198 497,50  

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. Akcje 858 000,00  

BERG HOLDING S.A. Akcje 1 910 284,80  

DIGITAL AVENUE S.A. Akcje 480 000,00  

GENXONE S.A. Akcje 0,00  

KPM INVEST Sp. z o.o. Udziały 51 454 290,15  

MONIUSZKI 7 Sp. z o.o. Udziały 0,00  

ZIELONA Sp. z o.o. Udziały 7 718 400,00  

GANADOR Sp. z o.o. Udziały 0,00  

LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. Udziały 0,00  

PALABRA Sp. z o.o. Udziały 0,00  

ONGENO Sp. z o.o. Udziały 34 943 240,31  

  Suma              498 569 741,87  

 

 

3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na 

działalności emitenta jego sytuację finansowa i osiągnięte wyniki w danym kwartalne.  

 

W drugim kwartale 2020 roku JR HOLDING ASI S.A. zrealizowała przychody finansowe w wysokości            

498 620 890,87 zł. Zysk brutto JR HOLDING ASI S.A. w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 498 439 127,54 

zł, a zysk netto w tym okresie wyniósł 403 705 326,54 zł. Spółka przyjmując ostrożnościowe podejście 

rozpoznaje zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których sumaryczna wartość w 

drugim kwartale wzrosła o przeszło 94 mln zł. 

 

4. Istotne zdarzenia w II kwartale 2020 r. 

 

Zwiększenie zaangażowania kapitałowego przez Emitenta w spółce Medcamp S.A. 

 

W dniu 3 kwietnia 2020 roku Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna                      

z siedzibą w Krakowie, w drodze umów cywilnoprawnych nabył łącznie 5.000.000 akcji spółki Medcamp 

S.A. z siedzibą w Poznaniu KRS 0000276511. W wyniku tej transakcji zaangażowanie Emitenta w spółce 

Medcamp S.A. na dzień publikacji przedmiotowego raportu wynosiło 7.620.000 akcji, stanowiących 

29,14 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 7.620.000 głosów,               

co stanowiło 29,14 % głosów na walnym zgromadzeniu. 
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Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z Medcamp i GenXone w zakresie finansowania badania nad 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

W dniu 6 kwietnia 2020 roku Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna                        

z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej JR HOLDING) podpisał wraz z Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu 

(zwaną dalej Medcamp) oraz jej spółką portfelową GENXONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach 

(zwaną dalej GenXone) porozumienie inwestycyjne (zwane dalej Porozumieniem).  

 

JR HOLDING jest akcjonariuszem Medcamp, która inwestuje w innowacyjne projekty rozwijające                             

się na rynku medycznym oraz biotechnologicznym. GenXone działa w branży biotechnologicznej i m.in. 

przeprowadza badania oraz oferuje wykonywanie testów diagnostycznych z wykorzystaniem technologii 

sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w oparciu o licencję udzieloną przez Oxford Nanopore 

Technologies. GenXone posiada potencjał naukowo-badawczy i organizacyjny do wykonywania badań        

w zakresie charakterystyki koronawirusa SARS-CoV-2, a wyniki tych badań mogą przyczynić                                

się do przyśpieszenia prac nad szczepionką oraz lekiem na COVID-19.  

 

Medcamp oraz JR HOLDING zamierzają współpracować w ramach inwestycji w GenXone w zakresie 

finansowania badania nad koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

Wskazane strony Porozumienia chcą zacieśnić współpracę w oparciu o fakt, iż Laboratorium Diagnostyki 

Molekularnej GenXone S.A. zostało wpisane przez Ministerstwo Zdrowia na listę laboratoriów 

obwodowych, wykonujących badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)                          

i rozpoczęło wykonywanie testów na obecność SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Na mocy zawartego Porozumienia, Strony uzgodniły, że połączą swoją wiedzę i doświadczenie                                 

w celu wspólnego inwestowania w spółki działające na rynku medycznym oraz biotechnologicznym,                  

w szczególności w podmioty opracowujące projekty związane z koronowirusem SARS – CoV – 2 (Covid-

19). JR HOLDING zobowiązała się do objęcia akcji nowej emisji GenXone za kwotę w wysokości                                

co najmniej 500.000,00 zł. Środki pozyskane przez GenXone zostaną przeznaczone na bieżącą działalność 

spółki, w tym na badania związane z koronawirusem.  

 

Medcamp oświadczył, że zamierza współfinansować projekt GenXone, polegający na sekwencjonowaniu 

genomów koronowirusów SARS-CoV-2, pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów w celu 

umożliwienia śledzenia poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów przez grupowanie                         

ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, 

monitorowania źródeł zakażenia oraz opracowania charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji. 

 

Zmiana nazwy spółki portfelowej 

 

W dniu 15 kwietnia 2020 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki portfelowej Adelante 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie dalej: "Spółka") wspólnicy uchwalili 

zmianę nazwy (firmy) Spółki na Ongeno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
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Spółka portfelowa jest zaangażowana z Partnerami w Projekt wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego 

w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o wykorzystanie autologicznego transferu komórek 

macierzystych szpiku kostnego, o postępach w realizacji którego Emitent będzie informował stosownymi 

raportami bieżącymi. 

 

Objęcie akcji GenXone S.A. 

 

W dniu 16 kwietnia 2020 roku Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna                   

z siedzibą w Krakowie powziął informację o podpisaniu obustronnie umowy objęcia akcji spółki GenXone 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach (dalej: GenXone). Na mocy przedmiotowej Umowy JR HOLDING 

objął 72 470 (siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,     

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 72 470,00 zł 

(siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym 

spółki GenXone. Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 6,90 zł (sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),                   

a łączna cena emisyjna Akcji obejmowanych przez JR HOLDING wyniosła 500 043,00 zł (pięćset tysięcy 

czterdzieści trzy złote). Akcje zostały przez JR HOLDING w całości opłacone i przydzielone Emitentowi 

bez redukcji. 

 

Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego 

 

W dniu 8 maja 2020 roku Zarząd JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna                                

z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") poinformował o podpisaniu wraz z Panem dr n. med. 

Wojciechem Orłowskim, z Synerga.fund S.A. (dalej: "Synerga"), Adelante sp. z o.o. - spółką portfelową 

JR HOLDING ASI (dalej: "Adelante") aneksu nr 2 do Term Sheet w sprawie podjęcia współpracy, którego 

celem jest realizacja wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w 

oparciu o wykorzystanie autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego (Projekt).  

Wobec obiektywnych przeszkód w dochowaniu terminów wskazanych w Term Sheet spowodowanych 

przede wszystkim rozwojem sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-

CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce i koniecznością wprowadzenia procedur ochrony 

zdrowia, na mocy wskazanego aneksu nr 2 Strony postanowiły, iż zapewnienie finansowania pierwszego 

etapu Projektu przez JR HOLDING ASI S.A. w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów 

złotych) nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r., przy czym zapewnienie finansowania w 

wysokości 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych) nastąpi do dnia 31 maja 2020 r. zaś 

zapewnienie finansowania na kolejne 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) nastąpi do dnia 30 

września 2020 r. Inne postanowienia zawartego Term Sheet pozostają bez zmian.  

 

Jednocześnie Emitent poinformował, iż do dnia publikacji powyższej informacji do spółki portfelowej 

Adelante wpłacono przez inwestorów na podwyższenie kapitału kwotę w wysokości 2 290 000,00 zł    

(dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).  

 

Zaangażowanie się Emitenta w Projekt to realizacja strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 

polegającej na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi związane z biotechnologią, 

fotowoltaiką, produkcją i wydawaniem gier komputerowych, nowymi technologiami oraz sztuczną 

inteligencją. 
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Rozpoczęcie publikacji raportów miesięcznych 

 

W dniu 12 maja 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z nowym 

dynamicznym rozwojem Emitenta oraz najbliższymi planami operacyjnymi podjął decyzję, iż począwszy 

od dnia 10 czerwca 2020 roku JR HOLDING ASI S.A. będzie publikować na podstawie pkt 16 Załącznika 

nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 

2010 r. raporty miesięczne zawierające informacje o bieżących wydarzeniach oraz planach Spółki na 

najbliższe tygodnie. Raporty miesięczne Emitenta będą publikowane 10 dnia każdego miesiąca. Tym 

samym Zarząd Emitenta pragnie, aby akcjonariusze i inwestorzy Spółki mieli jak najszerszy dostęp do 

informacji o procedowanych procesach zarządczych i celach operacyjnych jak również mogli na bieżąco 

uczestniczyć w rozwoju Emitenta 

 

Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. 

 

W dniu 15 maja 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował raport 

kwartalny za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 roku. 

 

Powołanie Prezesa Zarządu nowej IV kadencji 

 

W dniu 20 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, wskutek upłynięcia kadencji Zarządu Emitenta, powołała 

uchwałą nr 10/5/2020 z dnia 20 maja 2020 r. Pana Januarego Ciszewskiego na stanowisko Prezesa 

Zarządu JR HOLDING ASI S.A. nowej IV kadencji. 

 

Zbycie akcji własnych przez Emitenta 

 

W dniu 20 maja 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A zawarł dwie umowy cywilnoprawne z osobą 

fizyczną na sprzedaż łącznie 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk akcji Emitenta, stanowiących udział 0,51 % 

w kapitale zakładowym Spółki, dających 200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 

0,34% w ogólnej liczbie głosów. Łączna cena zbycia akcji wyniosła 2.200.000 zł (dwa miliony dwieście 

tysięcy złotych), płatne w terminie 14 dni po podpisaniu umowy. Przeksięgowanie akcji z rachunku 

maklerskiego Emitenta na rachunek maklerski nabywcy nastąpiło w dniu 21 maja 2020 r.  

 

Po wyżej wskazanych transakcjach zbycia akcji Emitent posiadał 588.000 sztuk akcji własnych, 

stanowiących 1,51 % w kapitale zakładowym Spółki, dających 588.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowiło 1,00 % w ogólnej liczbie głosów. Na powyższych transakcjach Emitent zrealizował 

znaczny zysk, ponieważ średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 1,22 zł. 

 

Ponadto Emitent w dniu 20 maja 2020 r. zawarł z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Markiem Sobieskim 

przedwstępną umowę sprzedaży 400.000 (czterystu tysięcy) sztuk akcji Emitenta, stanowiących udział 

1,03 % w kapitale zakładowym Spółki, dających 400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 0,68 % w ogólnej liczbie głosów. Łączna cena zbycia akcji wyniosła 4.000.000 zł (cztery miliony 

złotych), płatne w czterech kolejnych ratach. Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w 

terminie najpóźniej do dnia 30 lipca 2020 roku. 
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Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży praw własności intelektualnej do metod diagnostycznych 

umożliwiających badania przesiewowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 i/lub COVID-19 

 

W dniu 25 maja 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A z sześcioma osobami fizycznymi, będącymi 

jedynymi właścicielami, uprawnionymi do poniżej opisanych praw, posiadającymi pełne autorskie prawa 

majątkowe do Utworów oraz zgłoszeń patentowych, zawarł przedwstępną umowę sprzedaży praw 

własności intelektualnej, na mocy której osoby fizycznej zobowiązały się do przeniesienia na Emitenta:  

 prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "System oraz sposób 

wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-

2", zgłoszony do ochrony w dniu 06.04.2020 r. pod numerem P.433465, (dalej: Patent 1). Wynalazek 

dotyczy wykorzystania stymulacji prądowej receptorów smaku w celu wyznaczania wysokości 

progów czuciowych.  

 prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem: "Sposób do przesiewowej 

identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw 

testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu" zgłoszony do ochrony w dniu 21.05.2020 r. pod 

numerem P.434028 (dalej: Patent 2 albo Tester). Wynalazek dotyczy zastosowania gustometrii 

chemicznej w celu ilościowej i jakościowej oceny zaburzeń smaku w przebiegu COVID- 19. 

 prawa do koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i 

przesiewowych populacji.  

Cena transakcji obejmować będzie wynagrodzenie na rzecz Zobowiązanych do sprzedaży za 

przeniesienie na rzecz Zobowiązanego do kupna prawa do uzyskania patentu na wynalazek dla Patentu 

1 i Patentu 2 oraz praw majątkowych do koncepcji zestawów testowych i ze względu na dobro transakcji 

zostanie podana do publicznej wiadomości po zawarciu umowy przyrzeczonej.  

Badania kliniczne polskiego zespołu badawczego jako jedne z pierwszych na świecie odpowiadają na 

globalną potrzebę opracowania wiarygodnej technologii masowych testów przesiewowych, 

pozwalających na szybką identyfikację osób zarażonych. Wyniki badań prowadzonych w Polsce na 

osobach zarażonych SARS-CoV-2 zostaną w tym tygodniu przekazane do publikacji w międzynarodowych 

periodykach medycznych.  

Emitent planuje skomercjalizować jako pierwsze na świecie zestawy testowe wykrywające zaburzenia 

smaku w przebiegu COVID- 19. Komercjalizacja zakłada sprzedaż zestawów testowych na skalę masową 

i na rynkach globalnych. Emitent będzie realizował powyższy projekt poprzez spółkę celową lub w 

ramach kooperacji z globalnym podmiotem z branży FMCG. 

 

Zakończenie wpłat na kapitał zakładowy w spółce portfelowej Adelante Sp. z o.o. 

 

W dniu 1 czerwca 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI. S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z 

dnia 12 lutego 2020 roku, do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 31 marca 2020 roku oraz raportu 

bieżącego 19/2020 z dnia 8 maja 2020 roku poinformował, że wpłaty na kapitał zakładowy spółki 

portfelowej Adelante Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Ongeno Sp. z o.o.) zostały w całości wpłacone 

w zakładanej wysokości 4 200 000,00 zł. 

Pozostałe terminy realizacji Projektu, którego celem jest realizacja wdrożenia terapii stwardnienia 

rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o wykorzystanie autologicznego transferu 

komórek macierzystych szpiku kostnego pozostały bez zmian zgodnie z podanymi w opublikowanych 

wcześniej komunikatach.   
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Raport miesięczny za maj 2020 r. 

 

W dniu 10 czerwca 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. opublikował raport miesięczny za maj 2020 r. 

 

Podpisanie Umowy zakupu akcji Śląskie Kamienice Spółka Akcyjna S.A. 

 

W dniu 18 czerwca 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI. S.A. ze spółką Kuźnica Centrum Sp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie podpisał umowę, przedmiotem której był zakup przez Emitenta 587 000 (pięćset 

osiemdziesiąt siedem tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda Spółki ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, której to 

spółki akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Emitent nabył przedmiotowe 

akcje za łączną kwotę 1 174 000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych i zero 

groszy), która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabyty pakiet akcji stanowił 3,7 % w 

kapitale zakładowym ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA S.A. i daje prawo do 587 000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,7 % w ogólnej liczbie głosów. 

 

Umowa zakupu akcji Digital Avenue S.A. 

 

W dniu 22 czerwca 2020 roku Emitent nabył od Prezesa Zarządu Emitenta Januarego Ciszewskiego 3 000 

000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Digital Avenue S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: 

PLDGTAV00013, notowanych na rynku ASO New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A., za kwotę 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 3 600 000,00 

zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych i zero groszy), która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 

2020 r. Nabyty pakiet akcji stanowi 23,60% w kapitale zakładowym Digital Avenue S.A. i daje prawo do 

3.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 23,60 % w ogólnej liczbie głosów. 

Ponadto Emitent poinformował, że zamierza w przyszłości zwiększyć zaangażowanie kapitałowe w 

Spółce Digital Avenue S.A. 

 

Umowa objęcia akcji Helix Immuno-Oncology S.A. 

 

W dniu 24 czerwca 2020 roku Emitent objął 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B o 

wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w spółce HELIX IMMUNO – ONCOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Gliwicach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000692806 w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 2.970.000,00 zł (dwa miliony 

dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) tj. po 1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć groszy) za każdą 

oferowaną akcję serii B. Objęte przez Emitenta akcje stanowiącą udział 16,64 % w podwyższonym 

kapitale zakładowym spółki, dających 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) głosów, stanowiących po 

zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, udział 16,64 % w ogólnej 

liczbie głosów.  

 

HELIX IMMUNO – ONCOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach jest polską firmą biotechnologiczną 

powołaną w 2013 r. Specjalizuje się w rozwoju technologii w zakresie immunoterapii 

przeciwnowotworowej we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi. Wspiera badania nad 
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lekami onkologicznymi przeprowadzane w Polsce, Kanadzie i USA. Spółka we współpracy ze swoją 

spółką-matką oraz ProMab Biotechnologies Inc. – zewnętrznym partnerem z Doliny Krzemowej (CA, 

USA), rozwija technologię CAR-T w (ang. Chimeric Antigen Receptor T-cell) do leczenia:  

 nowotworów hematologicznych (szpiczak mnogi), stanowiących 4% wszystkich nowotworów 

złośliwych oraz  

 nowotworów litych (nowotwór trzustki, żołądka i jelita grubego). 

 

CAR-T wykazało znaczną skuteczność w leczeniu nowotworów krwi i układu krwiotwórczego, stając się 

globalnie największą nadzieją na leczenie chorych na różne nowotwory. U pacjentów z ostrą białaczką 

limfoblastyczną, skuteczność tej terapii sięga 90% całkowitych wyleczeń pacjentów, u których wszystkie 

inne dostępne formy terapii okazały się nieskuteczne. Niestety, w obecnym kształcie, technologia CAR-

T nie wykazuje skuteczności w leczeniu nowotworów litych. W tym właśnie obszarze, Helix Immuno-

Oncology S.A. upatruje swojej szansy, by w krótkim czasie osiągnąć pozycję globalnego lidera 

innowacyjnych immunoterapii komórkowych. 

 

Technologia CAR-T do leczenia nowotworów hematologicznych, została wylicencjonowana od 

amerykańskiego partnera – spółki ProMab Biotechnologies, Inc. (Kalifornia, USA). Spółka planuje 

rozpocząć badania kliniczne u pacjentów ze szpiczakiem mnogim jeszcze w bieżącym roku poprzez 

podanie pacjentowi pierwszego, polskiego CAR-T. Działania Spółki idealnie wpisują się w tym zakresie w 

plan Ministerstwa Zdrowia, realizowany za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych, który zakłada 

utworzenie w Polsce jednego, referencyjnego ośrodka publicznego do rozwoju terapii CAR-T. Helix 

Immuno-Oncology S.A. będzie pierwszym takim ośrodkiem o charakterze komercyjnym. 

 

Technologia CAR-T do leczenia nowotworów litych, w chwili obecnej jest na wczesnym etapie rozwoju, 

w fazie badań przedklinicznych. Unikalne rozwiązanie, jakie proponuje spółka w zakresie tej technologii, 

wraz z połączeniem jej z czynnikami modyfikującymi mikrośrodowisko wykształcone przez nowotwór, 

ma szansę doprowadzić do rozwinięcia skutecznej terapii skierowanej przeciwko najczęściej 

występującym nowotworom. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wskazują na dużą 

skuteczność przeciwnowotworową CAR-T opracowanych przez Helix Immuno-Oncology S.A. w 

zwierzęcych modelach ludzkiego raka trzustki – nowotworu stanowiącego jedno z największych wyzwań 

współczesnej onkologii. 

 

Helix Immuno-Oncology S.A. posiada w pełni wyposażone, autonomiczne laboratoria, zlokalizowane w 

Warszawie na terenie Biocentrum Ochota - kampusu skupiającego instytucje badawcze prowadzące 

działalność w zakresie nauk medycznych i biologicznych. W maju 2019, spółka podpisała list intencyjny 

z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej (Oddziałem w Gliwicach) oraz 

Politechniką Śląską, a także Fundacją Radan, o wspólnej realizacji celów spółki na terenie województwa 

śląskiego. W konsekwencji, w tym samym roku, spółka przeniosła swoją siedzibę z Warszawy do Gliwic. 

 

Celem Helix Immuno-Oncology S.A jest dostarczanie konkurencyjnych, zarówno cenowo, jak i 

technologicznie, rozwiązań CAR-T, do sieci klinik i oddziałów onkologicznych w szpitalach w Polsce, 

Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpani, w ramach Europejskiego Centrum 

Immunoterapii Nowotworów ECIN. By osiągnąć założony cel, Helix Immuno-Oncology S.A. planuje 

wybudować i wyposażyć, na terenie miasta Gliwice, laboratorium produkcyjne, pozwalające na 
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wytwarzanie i dalszą dystrybucję preparatów CAR-T do klinik i oddziałów włączonych do sieci ECIN. 

Dopełnieniem laboratorium produkcyjnego będzie laboratorium badawcze, w którym zatrudnienie 

znajdą specjaliści w zakresie biotechnologii, absolwenci m. in. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, czy 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

Obecnie, spółka jest w fazie pozyskiwania kapitału do dalszego rozwoju i komercjalizacji swoich 

produktów. Emitent zamierza w przyszłości zwiększyć zaangażowanie kapitałowe w Spółce Helix 

Immuno-Oncology S.A. 

 

Podpisanie aneksu do umowy i listu intencyjnego 

 

W dniu 25 czerwca Zarząd JR HOLDING ASI S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 22/2020 

z dnia 26 maja 2020 roku poinformował, iż Emitent z sześcioma osobami fizycznymi, będącymi jedynymi 

właścicielami, uprawnionymi do poniżej opisanych praw, posiadającymi pełne autorskie prawa 

majątkowe do Utworów oraz zgłoszeń patentowych zawarł Aneks nr 1 do przedwstępnej umowy 

sprzedaży praw własności intelektualnej, na mocy której osoby fizycznej zobowiązały się do 

przeniesienia na Emitenta:  

 prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "System oraz sposób 

wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-

2", zgłoszony do ochrony w dniu 06.04.2020 r. pod numerem P.433465, (dalej: Patent 1). Wynalazek 

dotyczy wykorzystania stymulacji prądowej receptorów smaku w celu wyznaczania wysokości 

progów czuciowych.  

 prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem: "Sposób do przesiewowej 

identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw 

testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu" zgłoszony do ochrony w dniu 21.05.2020 r. pod 

numerem P.434028 (dalej: Patent 2 albo Tester). Wynalazek dotyczy zastosowania gustometrii 

chemicznej w celu ilościowej i jakościowej oceny zaburzeń smaku w przebiegu COVID- 19. 

 prawa do koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i 

przesiewowych populacji.  

 

Na mocy przedmiotowego Aneksu nr 1 Strony zgodnie oświadczyły, że zmieniają treść § 2 ust. 3 Umowy 

Przedwstępnej i nadały mu nowe brzmienie zmieniające termin zawarcia umowy przyrzeczonej z 

terminu do 25 czerwca 2020 r. na termin do 31 lipca 2020 r. Pozostałe postanowienia Umowy 

Przyrzeczonej nie uległy zmianie. 

Badania kliniczne polskiego zespołu badawczego jako jedne z pierwszych na świecie odpowiadają na 

globalną potrzebę opracowania wiarygodnej technologii masowych testów przesiewowych, 

pozwalających na szybką identyfikację osób zarażonych. Emitent cały czas realizuje prace związane z 

komercjalizacją zestawów testowych wykrywających zaburzenia smaku w przebiegu COVID-19. 

Komercjalizacja zakłada sprzedaż zestawów testowych na skalę masową i na rynkach globalnych.  

Opracowane wyniki badań prowadzonych w Polsce, na osobach zarażonych SARS-CoV-2, zostały 

przekazane do publikacji w międzynarodowych periodykach medycznych. 

Odpowiedzią na tą informację jest list intencyjny otrzymany przez Emitenta w dniu 26 czerwca 2020 

roku od AFRICA VISION DISTRIBUTORS CC z Republiki Południowej Afryki, w którym to wskazana 

organizacja wyraziła zainteresowanie zakupem od Emitenta 100 000 sztuk produktu Tastein tester 
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(masowy test przesiewowy) w pierwszej partii z prognozą zwiększenia zamówienia do około 500 000 

jednostek w ciągu kolejnych 30 dni oraz 1 000 000 jednostek w kolejnych miesiącach, w celu pozyskania 

i dostarczenia ich rządom Państw afrykańskich w tym RPA, strategicznym regionalnym Partnerom 

handlowym, agencjom i podmiotom z sektora prywatnego oraz organizacjom charytatywnym w 

Republice Południowej Afryki i w regionie. 

Warunkiem koniecznym przedsięwzięcia jest spełnienie odpowiednich wymagań medycznych i 

certyfikatów w zakresie każdej dostawy produktów zdrowotnych.  

 

Podpisanie aneksu nr 2 do Term Sheet oraz promesy trójstronnej. 

 

W dniu 30 czerwca 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. wraz z Panem dr n. med. Wojciechem 

Orłowskim, z Synerga.fund S.A. (dalej: "Synerga"), Adelante sp. z o.o. - spółką portfelową JR HOLDING 

ASI (dalej: "Adelante") podpisał aneks nr 2 do TermSheet z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie realizacji 

wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o 

wykorzystanie autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego (Projekt). 

 

Wobec obiektywnych przeszkód w dochowaniu terminów wskazanych w Term Sheet spowodowanych 

przede wszystkim rozwojem sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-

CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce i koniecznością wprowadzenia procedur ochrony 

zdrowia, na mocy wskazanego aneksu nr 2 z dnia 30 czerwca 2020 roku Strony dokonały zmian w § 2 

ust. 2 Term Sheet wyznaczając nowe daty realizacji projektu. I tak:  

 podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego 

wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku 

kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 15 

września 2020 r., 

 podpisanie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania terapii z prof. dr hab. n. med. 

Andrzejem Klimkiem, w terminie do dnia 15 września 2020 r., 

 podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 15 września 2020 r., przedmiotem której 

będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie 

samego przeszczepu, 

 kwalifikacja pacjentów do terapii we współpracy z jednostką leczniczą, w drugim półroczu 2020 r., 

 podpisanie umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych 

wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, do 15 września 2020 r., 

 podpisanie umowy przeniesienia 50% autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej 

na Adelante do dnia 15 września 2020 r.,  

Pozostałe postanowienia Term Sheet nie uległy zmianie. 

 

Ponadto Zarząd Emitenta poinformował, iż Adelante sp. z o.o. - spółka portfelowa Emitenta, podpisała 

promesę trójstronną z jednym z krakowskich Szpitali Specjalistycznych oraz Głównym Badaczem 

prof.dr.hab. n.med. Andrzejem Klimek na realizację eksperymentu medycznego "Autologiczny transfer 

komórek macierzystych szpiku kostnego w terapii stwardnienia rozsianego". Dokument został złożony 

w Komisji Bioetycznej.  
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5. Istotne zdarzenia po dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Zbycie akcji własnych przez Emitenta 

 

W dniu 6 lipca 2020 roku Emitent powziął informację o zawarciu dwóch umów cywilnoprawnych, jedną 

z osobą fizyczną oraz drugą z osobą prawną, na zbycie akcji własnych Emitenta.  

 

Osoba fizyczna nabyła 6 666 (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki 

JR HOLDING ASI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych na rynku ASO 

NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych) 

za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 99 990,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy), płatną do dnia 15 lipca 2020 r. 

 

Osoba prawna nabyła 53 334 (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na 

okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych na rynku ASO 

NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych) 

za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 800 010,00 zł (osiemset tysięcy dziesięć złotych i zero groszy), 

płatną do dnia 15 lipca 2020 r. 

 

Po wyżej wskazanych transakcjach zbycia akcji Emitent posiadał 528.000 sztuk akcji własnych, 

stanowiących 1,35% w kapitale zakładowym Spółki, dających 528.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi 0,89 % w ogólnej liczbie głosów. Na powyższych transakcjach Emitent zrealizował 

znaczny zysk, ponieważ średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 1,22 zł. 

 

Raport miesięczny za czerwiec 2020 r. 

 

W dniu 10 lipca 2020 roku Zarząd JR HOLDING ASI S.A. opublikował treść raportu miesięcznego za 

czerwiec 2020 roku. 

 

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności 

 

dniu 22 lipca 2020 r. Zarząd Spółki podpisał umowę o zachowaniu poufności pomiędzy Emitentem, a 

podmiotem z branży odnawialnych źródeł energii (dalej: "Partner"), która rozpoczęła proces 

negocjacyjny pomiędzy stronami.  

 

Strony zamierzają udostępniać sobie wzajemnie informacje poufne, celem znalezienia synergii 

biznesowej oraz w związku z potencjalną inwestycją Spółki w Partnera.  

 

Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, z możliwością wypowiedzenia 

przez każdą ze stron, bez podania przyczyny, z 10 dniowym okresem wypowiedzenia. Zapisy umowy nie 

odbiegają od standardowych uregulowań tego typu umów, w tym określają zakres informacji poufnej, 

zasady ich przechowywania i wykorzystywania.  

 

 



 

 

St
ro

n
a 

4
4 

Rejestracja spółki celowej Tastein Sp. z o.o. 

 

W dniu 23 lipca 2020 roku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS0000851697, została wpisana spółka celowa Tastein Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Spółka została 

założona w trybie elektronicznym przez Emitenta wraz z pięcioma osobami fizycznymi.  

 

Tastein Sp. z o.o. została powołana do wdrożenia komercjalizacji zestawów testowych, wykrywających 

zaburzenia smaku w przebiegu COVID-19. Komercjalizacja zakłada sprzedaż zestawów testowych na 

skalę masową i na rynkach globalnych. Spółka również będzie kupować patenty na testy oraz je 

komercjalizować.  

 

Kapitał zakładowy Tastein Sp. z o.o. wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 

udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. JR 

HOLDING ASI S.A. objęła w Tastein Sp. z o.o. 78 udziałów o łącznej wartości 3 900,00 zł, co stanowi 78 % 

kapitału zakładowego.  

 

Podpisanie Umowy zakupu akcji   

 

W dniu 29 lipca 2020 roku Zarząd Spółki podpisał z osobą fizyczną umowę, przedmiotem której jest  

zakup przez Emitenta 225 000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji o numerach od A 250001 do A 

475000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, Spółki Babaco S.A. z siedzibą w Warszawie, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000294057, za łączną cenę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie Akcje. Termin zapłaty 

Ceny określono na 5 dni od dnia zawarcia Umowy. Nabyty pakiet akcji stanowi 45 % udziału w kapitale 

zakładowym spółki oraz 45 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Spółka jest założycielem BABACO.TV - internetowej telewizji edukacyjnej, realizowanej w formie szkoły 

youtubowej, której start zaplanowany jest na 1 września 2020 roku. 

 

Projekt zakłada realizację lekcji w formie programów telewizyjnych zgodnie z podstawą programową 

szkół podstawowych i średnich w oparciu o najbardziej kreatywnych nauczycieli w Polsce oraz znanych 

youtuberów, aktorów, artystów estradowych oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. 

 

Rejestracja spółki celowej i objęcie udziałów w spółce   

 

W dniu 29 lipca 2020 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000852385, została 

wpisana spółka celowa PATENT FORGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

(dalej: "Spółka"). Spółka została założona w trybie elektronicznym przez Emitenta wraz z czterema 

osobami fizycznymi. 

 

Spółka została powołana w założeniu jako kuźnia patentów, której celem będzie tworzenie i nabywanie 

patentów technologicznych i biotechnologicznych w celu ich rozwoju naukowego i komercjalizacji. 
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Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na 100 (sto) 

udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych i zero groszy). Czas 

trwania Spółki jest nieograniczony. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna objęła 

w Spółce 80 udziałów o łącznej wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych i zero groszy), co stanowi 80 

% kapitału zakładowego Spółki. 

 

Podpisanie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet" 

 

W dniu 31 lipca 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 30/2020 z dnia 23 lipca 2020 

r., w którym poinformował o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z podmiotem z branży 

odnawialnych źródeł energii (dalej: "Partner"), która rozpoczęła proces negocjacyjny pomiędzy 

stronami, poinformował, iż Strony zawarły porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (dalej: 

Term Sheet).  

Podpisanie Term Sheet jest usankcjonowaniem wstępnych negocjacji prowadzonych przez Strony oraz 

rozpoczęciem drugiej fazy negocjacji związanej z przeprowadzeniem badania due diligence.  

Od efektów due diligence zależeć będzie potencjalne dalsze zaangażowanie Spółki jako Inwestora 

Wspierającego oraz zawarcie umowy inwestycyjnej. Zgodnie z zapisami Term Sheet badanie due 

diligence oraz podpisanie Term Sheet powinno nastąpić w III kwartale 2020 r. 

          

 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.08.2020 r. 

 

W dniu 4 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 

Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR HOLDING ASI S.A. na dzień 

31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 16:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. 

Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków. 

 

Nabycie akcji przez Emitenta 

 

W dniu 7 sierpnia 2020 roku Emitent nabył od Prezesa Zarządu Emitenta Januarego Ciszewskiego 1 000 

000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela spółki Digital Avenue S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: 

PLDGTAV00013, notowanych na rynku ASO New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A., za kwotę 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 1 200 000,00 

zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy), która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 

2020 r. Nabyty pakiet akcji stanowi 7,87 % w kapitale zakładowym Digital Avenue S.A. i daje prawo do 

1.000.000 (jednego miliona) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, stanowiących 7,87 % w ogólnej 

liczbie głosów. 

Z uwzględnieniem powyższej transakcji Emitent posiada 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na 

okaziciela spółki Digital Avenue S.A., stanowiący 31,47 % w kapitale zakładowym Digital Avenue S.A. i 

daje prawo do 4.000.000 (czterech milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, stanowiących 

31,47 % w ogólnej liczbie głosów. 

Emitent nie wyklucza w przyszłości zwiększenia zaangażowania kapitałowego w spółce Digital Avenue S.A. 
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Nabycie akcji przez Emitenta 

 

W dniu 7 sierpnia 2020 roku Emitent nabył od Prezesa Zarządu Emitenta Januarego Ciszewskiego 400 

000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Everest Investments S.A. o wartości nominalnej 

0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

kodem ISIN: PLWDMCP00013, notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., za kwotę 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote i zero groszy) za jedną akcję, a więc za łączną 

kwotę 8 800 000,00 zł, która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 2020r. Nabyty pakiet akcji stanowi 

17,37 % w kapitale zakładowym Everest Investments S.A. i daje prawo do 400.000 (czterysta tysięcy) 

głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, stanowiących 17,37 % w ogólnej liczbie głosów. 

Emitent nie wyklucza w przyszłości zwiększenia zaangażowania kapitałowego w spółce Everest 

Investments S.A. 

 

IV. Prognozy finansowe 

 

Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych. 

 

V. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie działań 

zmierzających do zwiększenia innowacyjności. 

 

Emitent angażuje się w liczne innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu medycyny, ekologii czy nowych 

technologii. Zdaniem Emitenta inwestycje w perspektywiczne branże gospodarki przyczynia się do 

rozwoju społecznego jak również buduje trwałe podwaliny wzrostu dla akcjonariuszy. 

 

VI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 

 

Pracownicy JR HOLDING ASI S.A. 

Zarząd 1 

Pozostali 4 

Razem 5 

  

 

Kraków, dnia 14 sierpnia 2020 r. 

 

 

Z poważaniem   

 

Prezes Zarządu 

January Ciszewski   


