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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 
W imieniu Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport miesięczny                               

za miesiąc październik 2020 roku.  
 
W miesiącu październiku br. na rynku NewConnect nastąpiło nasilenie korekty trendu wzrostowego 

co przyczyniło się w dużym stopniu do zmniejszenia naszych aktywów o kwotę 500 mln zł, a wartość 

naszego portfela osiągnęła na koniec miesiąca poziom ponad 684 mln zł. Był to jednak dołek                                   

w związku z drugą falą spadkową wynikającą zapewne ze skutków pandemii Covid-19 i już teraz 

wartość portfela odpiła do poziomu ok. 1 mld zł. Spadek wartości portfela akcji spowodowany jest 

również realizacją części zysków z akcji Excellence S.A. oraz GenXone S.A. Zarząd po dokonaniu oceny 

sytuacji rynkowej podjął decyzję o redukowaniu tzw. „aktywów Covid-owych”. 
 
W miesiącu październiku zawarliśmy z notowaną na rynku NewConnect spółką KBJ S.A. list intencyjny, 

na mocy którego rozpoczęliśmy negocjacje dotyczące nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej 

rozwoju strategii "Digital Business" w JRH z wykorzystaniem know-how i zasobów KBJ.  

Ramowy zakres naszej potencjalnej współpracy, określony jako obszar "Digital Business", dotyczyć 

będzie technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, 

analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS z wykorzystaniem 

chmury obliczeniowej, cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji                                 

i robotyzacji procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, w których to 

dziedzinach planujemy inwestycje.  
 
W dniu 27 października 2020 roku odbyła się premiera długo wyczekiwanej gry Ghostrunner 

wyprodukowanej przez studio One More Level S.A. i wydanej przez All in! Games S.A. Gra odniosła 

wielki sukces i została nie tylko doceniona przez media, ale również osiągnęła bardzo dobry wynik                      

na Steam – gdzie uplasowała się na drugim miejscu wśród globalnych bestsellerów. 

Szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży gry przekroczyły w dniu premiery kwotę 2.5 miliona 

euro, co pokryło ze sporym zapasem koszty poniesione na produkcję gry Ghostrunner. 
 
Przypominamy naszym akcjonariuszom, że 30 listopada 2020 roku (poniedziałek) jest dniem ustalenia 

prawa poboru akcji serii E. Aby otrzymać prawa poboru akcji serii E należy posiadać akcje JRH                                  

na rachunku maklerskim na koniec sesji w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek). Za każde posiadane 

10 (dziesięć) akcji Spółki przysługiwać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia jednej 

akcji serii E, dlatego sugerujemy Państwu, aby zaokrąglić ilość posiadanych akcji do pełnych 

dziesiątek, aby nie „zmarnowała” się ani jedna akcja. 
 
Zawsze można sprawdzić aktualną wycenę portfela JR HOLDING ASI S.A. na stronie internetowej  

https://portfel.jrholding.pl/. 
 
Do końca roku ogłosimy zaktualizowaną strategię na lata 2020-2022. Prowadzimy obecnie wiele 

rozmów w zakresie nowych inwestycji oraz dokonujemy analizy wielu nowych, perspektywicznych 

projektów inwestycyjnych. Właśnie te procesy i działania wpływają na przedłużenie terminu 

publikacji zaktualizowanej strategii. 
   
W imieniu Zarządu dziękuję za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. Zapewniamy, że będziemy 

dążyć do zwiększenia wartości JR HOLDING ASI S.A. dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy. 
 
Z poważaniem  
 
January Ciszewski  

Prezes Zarządu  

https://portfel.jrholding.pl/


 

 

 

SKŁAD PORTFELA JR HOLDING ASI S.A. PRZEDSTAWIAJĄCY POSIADANY                                
 PROCENT UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁEK NA DZIEŃ 31.10.2020 R. 

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

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

JR HOLDING ASI S.A.

Columbus Energy S.A.                           
29,47%* 

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

Synerga.fund S.A.                                   
14,93%

TopLevelTennis.com S.A.                      
14,44%

Oxygen S.A.                                              
3,73%

Medcamp S.A.                                          
29,14%

Avatrix S.A.                                
31,47%

Berg Holding S.A.                                     
7,59% 

GenXone S.A.                                             
0,88%

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

Babaco S.A.                                                
45,00%

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

Nexity Global S.A.                    
4,00%

Excellence S.A.                           
7,61%

Red Dev Studio S.A.                      
6,25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM 

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

KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA. 
 

1.1.   Wybrane informacje dotyczące zestawienia lokat Spółki na 31.10.2020 r. 
 

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

Wartościowych w Warszawie należą: 

 Columbus Energy S.A.      - Energia odnawialna 

 TopLevelTennis.com S.A.    - Lifestyle, Sport 

 Nexity Global S.A.     - Elektromobilność 

 Medcamp S.A.      - Medycyna i biotechnologia 

 GenXone S.A.     - Medycyna i biotechnologia 

 Synerga.fund S.A.      - Medycyna i biotechnologia 

 Berg Holding S.A.     - Nieruchomości, fotowoltaika 

 Excellence S.A.     - Produkcja soków i napojów 

 All in! Games S.A.      - Gaming 

 Oxygen S.A.     - Gaming 

 One More Level S.A.      - Gaming  

 Avatrix S.A. (dawniej Digital Avenue S.A.) - Gaming 

 Red Dev Studio S.A.     - Gaming 

 

 

1.2. Akcjonariat JR HOLDING ASI S.A. na dzień 31.10.2020 r. 

 

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. 128 000 0,33% 128 000 0,22% 

Pozostali 10 854 656 27,83% 10 854 656 18,39% 

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

 

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



 

 

 

1.3. Kluczowe inwestycje JR HOLDING ASI S.A. - stan na 31 października 2020 r. 

 

Poniższa tabela przedstawia skład portfela JR HOLDING ASI S.A. na dzień 31 października 2020 roku 

oraz osiągnięty zysk liczony od stanu portfela na dzień 30 września 2020 roku: 

 

Pozycja 

Liczba 

posiadanych 

akcji/udziałów 

(szt.) 

Udział w 

kapitale (%) 

Wartość 

30.09.2020 

 (tys. zł) 

Wartość 

31.10.2020 

 (tys. zł) 

COLUMBUS ENERGY S.A. 10 274 286 25,38% 755 160 399 156 

ALL IN! GAMES S.A. 4 620 000 13,40% 106 260 69 300 

SYNERGA.FUND S.A  40 777 244 14,93% 11 825 8 971 

OXYGEN S.A. 1 964 750 3,73% 2 299 2 043 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 2 600 000 14,44% 2 340 2 041 

AVATRIX S.A. 4 000 000 31,47% 5 120 4 160 

NEXITY GLOBAL S.A. 400 000 4,00% 7 760 6 720 

BERG HOLDING S.A. 1 745 952 7,59% 5 203 3 431 

MEDCAMP S.A. 7 620 000 29,14% 58 293 35 814 

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

GENXONE S.A. 29 145 0,88% 1 592 1 447 

ONE MORE LEVEL S.A. 1 500 000 2,80% 19 275 12 480 

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

EXCELLENCE S.A. 12 000 000 7,61% 10 080 3 600 

RED DEV STUDIO S.A. 350 000 6,25% 1 155 840 

KPM INVEST Sp. z o.o.* 12 500 100,00% 124 936 67 516 

ZIELONA Sp. z o.o.** 2 572 100,00% 18 910 12 386 

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

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

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

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

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

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

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

     SUMA: 1 184 712 684 409 

Spadek wartości aktywów w październiku 2020 r. = -500 303 tys. zł 
* Na wycenę udziałów spółki KPM Invest Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 657 143 akcji spółki Columbus Energy S.A. 

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

*** Udziały spółki Ongeno Sp. z o.o. wyceniane zostały w oparciu cenę emisyjną dla nowo emitowanych udziałów                                    

w wysokości 50 000,- zł, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce portfelowej.   



 

 

 

1.4. Wykres zmiany wartości portfela Spółki w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r. 

 

W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy spadek wartości aktywów o 500,3 mln zł, co prezentuje poniższy 

wykres przedstawiający wartość naszego portfela na koniec każdego miesiąca. 

 

 

 

1.5. Notowania spółki JR HOLDING ASI S.A. w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r. 
 
 

Ticker: JRH 

Data:                     31.10.2020 r. 

Kurs:                               12,20 zł 

Kapitalizacja:          475,8 mln zł 

Stopa zwrotu: 

1 miesiąc:                    -35,79 % 

3 miesiące:                  -51,20 % 

6 miesięcy:                  +19,61 % 

1 rok:                         +193,27 % 

 

Źródło: 

https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?sym

bol=JRHOLDING  
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1.6. Dane statystyczne Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. 

 

Na dzień 31 października 2020 roku JR HOLDING ASI S.A. znajdowała się: 

 na 5 miejscu w rankingu kapitalizacji spółek notowanych w ASO NewConnect, oraz 

 na 30 miejscu pod względem wartości obrotów akcji w październiku 2020 r. wśród spółek 

notowanych w ASO NewConnect. 

 

Cieszą nas również wzrastające obroty na naszych spółkach portfelowych oraz 1 miejsce dla Columbus 

Energy S.A. oraz 6 miejsce dla One More Level S.A. pod względem kapitalizacji wśród spółek 

notowanych na ASO NewConnect. 

 

W poniższych tabelach podano statystyki spółek notowanych na NewConnect za październik 2020 r.:   

 

L.p. Nazwa 

Kapitalizacja na  
koniec okresu 

mln PLN (%) 

1 COLUMBUS 1 572,64 9,24 

2 FIGENE 1 325,18 7,78 

3 CREEPYJAR 659,05 3,87 

4 BLIRT 481,50 2,83 

5 JRHOLDING 475,80 2,79 

6 ONEMORE 445,26 2,61 

7 SCPFL 434,91 2,55 

8 INNOGENE 397,94 2,34 

9 GRMEDIA 268,16 1,57 

10 CDA 260,90 1,53 

11 BLOOBER 247,42 1,45 

12 MEDAPP 242,22 1,42 

13 FOREVEREN 238,82 1,40 

14 MOVIEGAMES 226,44 1,33 

15 BORUTA 224,15 1,32 

Lp. Nazwa 
Wartość 
obrotów 
tys. PLN 

Udział 
w 

obrotach 
% 

1 INNOGENE 973 979,60 36,37 

2 BORUTA 321 444,33 12,00 

3 4MASS 217 417,15 8,12 

4 BIOMAXIMA 98 657,05 3,68 

5 GENXONE 97 605,94 3,64 

6 ONEMORE 81 450,78 3,04 

7 COLUMBUS 70 576,25 2,64 

8 EXCELLENC 53 486,87 2,00 

9 BLIRT 49 580,29 1,85 

10 MEDCAMP 49 057,32 1,83 

11 CREEPYJAR 43 541,61 1,63 

12 FARM51 39 923,99 1,49 

13 AQUATECH 31 565,36 1,18 

14 GRUPAHRC 29 356,85 1,10 

…    

30 JRHOLDING 7 673,63 0,29 

 

 

Źródło: https://newconnect.pl/statystyki-okresowe



 

 

 

 

1.7. Notowania spółek portfelowych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r. 
 

Poniższa tabela prezentuje historię notowań giełdowych spółek portfelowych JR HOLDING ASI. S.A. w 2020 r. wraz z miesięczną zmianą procentową kursu.  

W tabeli przedstawiono kursy akcji na ostatni dzień każdego miesiąca. 

 

Spółka 

Kurs 
akcji 

31.12. 
2019 r. 

(zł) 

Styczeń 
 2020 r. 

Luty 
 2020 r. 

Marzec 
 2020 r. 

Kwiecień 
 2020 r. 

Maj 
 2020 r. 

Czerwiec 
 2020 r. 

Lipiec 
 2020 r. 

Sierpień 
 2020 r. 

Wrzesień 
 2020 r. 

październik 
 2020 r. Zmiana % 

od 
początku 
2020 r. Kurs  

(zł) 
zmiana  

% 
kurs  
(zł) 

zmiana % 
kurs  
(zł) 

zmiana  
% 

kurs  
(zł) 

zmiana 
% 

kurs  
(zł) 

zmiana 
% 

kurs 
(zł) 

zmiana % 
kurs 
(zł) 

zmiana % 
kurs 
(zł) 

zmiana 
% 

kurs 
(zł) 

zmiana % 
kurs 
(zł) 

zmiana 
% 

JR HOLDING ASI S.A. 3,38 10,00 195,9% 11,50 15,0% 8,50 -26,1% 10,20 20,0% 13,25 29,9% 18,35 38,5% 25,00 36,2% 22,80 -8,8% 19,00 -16,7% 12,20 -35,8% 260,9% 

COLUMBUS ENERGY S.A. 14,2 21,60 52,1% 16,00 -25,9% 13,60 -15,0% 20,70 52,2% 27,60 33,3% 44,65 61,8% 83,00 85,9% 86,30 4,0% 73,50 -14,8% 38,85 -47,1% 173,6% 

ALL IN! GAMES S.A. 5,56 8,60 54,7% 7,60 -11,6% 7,34 -3,4% 10,55 43,7% 12,70 20,4% 19,00 49,6% 27,40 44,2% 22,50 -17,9% 23,00 2,2% 15,00 -34,8% 169,8% 

SYNERGA.FUND S.A. 0,0485 0,103 112,4% 0,131 27,2% 0,119 -9,2% 0,149 25,2% 0,124 -16,8% 0,319 157,3% 0,306 -4,1% 0,33 7,8% 0,29 -12,1% 0,22 -24,1% 353,6% 

ONE MORE LEVEL S.A. 1,24 1,79 44,4% 1,90 6,1% 1,36 -28,4% 2,40 76,5% 2,70 12,5% 6,72 148,9% 7,18 6,8% 8,08 12,5% 12,85 59,0% 8,32 -35,3% 571,0% 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 0,71 1,00 40,8% 0,945 -5,5% 0,94 -0,5% 1,22 29,8% 1,34 9,8% 1,27 -5,2% 1,04 -18,1% 1,1 5,8% 0,9 -18,2% 0,785 -12,8% 10,6% 

OXYGEN S.A. 0,462 1,13 144,6% 0,80 -29,2% 0,64 -20,0% 0,77 20,3% 0,69 -10,4% 1,25 81,2% 1,04 -16,8% 1,08 3,8% 1,17 8,3% 1,04 -11,1% 125,1% 

MEDCAMP S.A. 0,24 0,26 8,3% 0,208 -20,0% 2,32 1 015,4% 3,80 63,8% 3,10 -18,4% 3,46 11,6% 11,20 223,7% 10,40 -7,1% 7,65 -26,4% 4,70 -38,6% 1 858,3% 

BERG HOLDING S.A. 1,115 2,69 141,3% 1,985 -26,2% 1,50 -24,4% 1,74 16,0% 1,80 3,4% 4,40 144,4% 4,30 -2,3% 3,90 -9,3% 2,98 -23,6% 1,965 -34,1% 76,2% 

AVATRIX S.A.  0,36 1,06 194,4% 0,97 -8,5% 1,05 8,2% 1,18 12,4% 1,08 -8,5% 1,36 25,9% 1,33 -2,2% 1,47 10,5% 1,28 -12,9% 1,04 -18,8% 188,9% 

NEXITY GLOBAL S.A. 0,50 1,60 220,0% 8,6 437,5% 6,9 -19,8% 8,00 15,9% 12,70 58,8% 15,10 18,9% 30,00 98,7% 27,80 -7,3% 19,40 -30,2% 16,80 -13,4% 3 260,0% 

EXCELLENCE S.A. 0,10 0,12 20,0% 0,12 0,0% 0,08 -33,3% 0,12 50,0% 0,10 -16,7% 0,13 30,0% 0,43 230,8% 0,83 93,0% 0,63 -24,1% 0,30 -52,4% 200,0% 

RED DEV STUDIO S.A. 0,89 1,19 33,7% 1,53 28,6% 1,27 -17,0% 1,70 33,9% 1,61 -5,3% 4,15 157,8% 3,53 -14,9% 3,15 -10,8% 3,30 4,8% 2,40 -27,3% 169,7% 

GENXONE S.A.                6,90 0,0% 35,38 412,8% 49,65 40,3% 619,6% 

 



 

 

W uzupełnieniu do powyższej tabeli: 

 Akcje TopLevelTennis.com S.A. oraz Oxygen S.A. znajdują się w portfelu od dnia 22 stycznia 2020 r.;  

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

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

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

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

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

emisyjna wynosiła 6.90 zł);  

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

 

 

2. ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁCE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2020 ROKU 

 

 Zawarcie listu intencyjnego z KBJ S.A. 

 

W dniu 1 października 2020 r. zawarliśmy z notowaną na rynku NewConnect spółką KBJ S.A. z siedzibą 

w Warszawie (dalej: KBJ) list intencyjny, na mocy którego rozpoczęliśmy negocjacje dotyczące 

nawiązania potencjalnej współpracy dotyczącej rozwoju strategii "Digital Business" w JRH z 

wykorzystaniem know-how i zasobów KBJ.  

 

Ramowy zakres naszej potencjalnej współpracy, określony jako obszar "Digital Business", dotyczyć 

będzie technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI&ML), analityki predykcyjnej, 

analityki biznesowej, oprogramowania i usług dostarczanych w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury 

obliczeniowej, cyfrowej transformacji sektora dużych przedsiębiorstw, automatyzacji i robotyzacji 

procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych, w których to dziedzinach JRH planuje 

inwestycje.  

 

KBJ będzie wspierać nasze inwestycje w celu maksymalizacji stopy zwrotu przy akceptowalnym 

poziomie ryzyka poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i zasobów w 

zakresie obszaru Digital Business, wsparcie w procesie selekcji projektów inwestycyjnych, zapewnienie 

know-how budowy i rozwoju firm informatycznych, zapewnienie dostępu do kadry menedżerskiej, 

wspólną promocję projektów inwestycyjnych i ich usług/produktów w grupie klientów KBJ, nadzór 

właścicielski w imieniu JRH nad inwestycjami "Digital Business". 

 

 Zbycie akcji własnych 

 

Zawarliśmy z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Markiem Sobieskim umowę sprzedaży 400.000 

(czterystu tysięcy) sztuk akcji własnych JRH, stanowiących udział 1,03 % w kapitale zakładowym Spółki, 

dających 400.000 (czterysta tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,68% w 

ogólnej liczbie głosów. Przed podpisaniem umowy otrzymaliśmy od Pana Marka Sobieskiego kwotę 

2.000.000 zł (dwa miliony złotych), natomiast pozostałą kwotę zapłaty Pan Marek Sobieski zobowiązał 

się uiścić w dwóch transzach po 1.000.000 zł (jeden milion złotych) – pierwsza do dnia 30 września 

2020 roku, oraz druga transza do dnia 30 listopada 2020 roku.  

 

 

 



 

 

 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

 

W dniu 7 października otrzymaliśmy i opublikowaliśmy zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 

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

sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, 

sporządzone przez Pana Marka Sobieskiego - pełniącego w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

Zawiadomienie dotyczyło kupna 400.000 (czterystu tysięcy) sztuk akcji JRH. 

 

 Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku 

 

W dniu 10 października br. opublikowaliśmy raport miesięczny za wrzesień 2020 r. We wrześniu 2020 

roku odnotowaliśmy spadek wartości aktywów w naszym portfelu o kwotę 140,6 mln zł, a wartość 

naszego portfela osiągnęła na koniec września 2020 roku poziom 1,185 mld zł. 

  

 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji 

 

W dniu 15 października 2020 roku po raz drugi wezwaliśmy wszystkich akcjonariuszy Spółki 

posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i 

rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

Przypominamy, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 

marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez 

akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia 

w życie ww. ustawy. 

Wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod 

adresem: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 9:00 do 17:00. 

   

 Podpisanie aneksu do listu intencyjnego 

 

W dniu 30 października 2020 r. podpisaliśmy aneks do listu intencyjnego ze spółką KBJ S.A. z siedzibą 

w Warszawie, na mocy którego rozpoczęliśmy negocjacje, dotyczące nawiązania potencjalnej 

współpracy dotyczącej rozwoju strategii "Digital Business" w JRH z wykorzystaniem know-how i 

zasobów KBJ. Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużyliśmy termin na podpisanie umowy o 

współpracy do dnia 30 listopada 2020 roku.  Pozostałe postanowienia listu intencyjnego pozostały bez 

zmian. 

 

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

2020 ROKU 

 

 Columbus Energy S.A. 

 

 Zmiana adresu siedziby Columbus Energy S.A.  

Columbus Energy S.A. zmienił adres siedziby spółki na ul. Jasnogórską 9, 31-358 Kraków. 

Dotychczasowy adres, tj. ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków do dnia 31 grudnia 2020 r. jest nadal 

adresem aktualnym, pod którym mieszczą się biura spółki. 

 



 

 

 Zawarcie przez spółki zależne Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o., 

Greenprojekt 16 sp. z o.o. umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych 

Spółki zależne Columbus Energy S.A. podpisały wraz z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowy 

kredytowe na realizację projektów farm fotowoltaicznych. Więcej szczegółów znajdą Państwo pod 

adresem: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454437 

 

 Nabycie 100% udziałów w 5 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej 

mocy 8,849 MW 

W dniu 6 października 2020 r. spółka zależna Columbus Energy S.A., tj. Columbus JV1 sp. z o.o. zawarła 

umowę nabycia 100% udziałów w 5 spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o 

łącznej mocy 8,849 MW. Kwota nabycia spółek projektowych wyniosła 9 060 000,00 EUR. Projekty 

realizowane w ramach spółek projektowych są ukończone i przyłączone do sieci energetycznej 

generując już przychody ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. 

 

 Zakup 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW we wczesnej fazie realizacji 

W dniu 6 października 2020 r. spółka zależna Columbus Energy S.A., tj. Columbus JV1A sp. z o.o. w 

organizacji zawarła dwie umowy nabycia łącznie 22 projektów przygotowywanych do realizacji farm 

fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW każda we wczesnej fazie realizacji. Projekty są na wczesnym etapie 

rozwoju. Cena za każdy projekt wynosi 6 315,77 EUR netto powiększony o należny podatek VAT, co 

daje łączną kwotę 138 946,94 EUR netto.  

 

 Zawarcie umowy pożyczki na 110 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty 

farm fotowoltaicznych 

W dniu 8 października 2020 r. Columbus otrzymał obustronnie podpisaną umowę, na podstawie której 

uzyskał prawo do pożyczki w łącznej wysokości 110 mln, którą może przeznaczyć wyłącznie w celu 

objęcia lub nabycia sfinansowanych udziałów w ramach Inwestycji wskazanej we wniosku o wypłatę 

transzy; lub - za uprzednią zgodą pożyczkodawcy – w dowolnym innym celu związanym z Inwestycją 

wskazaną we wniosku o wypłatę transzy. 

Pożyczka jest oprocentowana według rocznej stopy procentowej stanowiącej sumę WIBOR 3M oraz 

marży w wysokości 4,25% w skali roku. 

 

 Zawarcie umowy inwestycyjnej 

W dniu 8 października 2020 r. Columbus otrzymał trójstronnie podpisaną umowę inwestycyjną zawartą 

przez Columbus oraz Columbus JV1 z siedzibą w Krakowie (podmiot zależny od Columbus; dalej: 

Columbus JV1) z podmiotem prawa handlowego powiązanym z Członkiem Rady Nadzorczej Columbus 

będącym jednocześnie akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu 

Columbus z którym Columbus zawarł umowę pożyczki na kwotę 110 mln zł, na podstawie której 

Pożyczkodawca udzielił Columbus Pożyczki w celu finansowania inwestycji polegających na nabyciu 

(bezpośrednio lub pośrednio) udziałów w spółkach dysponujących zrealizowanymi farmami 

fotowoltaicznymi lub projektami farm fotowoltaicznych, względnie innymi odnawialnym źródłami 

energii. 

Więcej szczegółów dotyczących umowy znajdą Państwo pod adresem: 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454894 

 

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454437
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454894


 

 

 Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 25 projektów o 

mocy 1 MWp każdy 

Spółka współzależna od Columbus, tj. Columbus & Farmy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której 

Columbus posiada 50% udziałów w dniu 9 października 2020 r. zawarła z VISECO sp. z o.o. z siedzibą w 

Rzeszowie umowę ramową o świadczenie usług polegających na przygotowaniu oraz realizacji co 

najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych o określonych parametrach technicznych wskazanych 

przez Columbus & Farmy. 

Więcej szczegółów dotyczących umowy znajdą Państwo pod adresem: 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,455048 

 

 Zmiana podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Columbus Energy będącego stroną umowy na 

zakup 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW we wczesnej fazie realizacji 

W dniu 9 października 2020 r. Columbus poinformował, iż z uwagi na uwarunkowania prawne 

dotyczące Columbus JV1A, a tym samym faktem, iż umowy nie mogły być realizowane przez Columbus 

JV1A, w dniu 9 października 2020 r. umowy te zostały ponownie zawarte w ramach Grupy Kapitałowej 

Columbus, tj. przez spółkę zależną Columbus pod firmą Columbus JV2 sp. z o.o. z siedzibą w 

Katowicach. 

 

 Zawarcie umowy inwestycyjnej 

W dniu 9 października 2020 r. Columbus zawarł z p. Januarym Ciszewskim, p. Pawłem Bednarkiem, p. 

Rafałem Kołłątajem oraz Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę inwestycyjną. Celem 

umowy inwestycyjnej jest ustalenie warunków i terminów realizacji zamierzeń Stron oraz ich 

współpracy w ramach transakcji będących przedmiotem umowy inwestycyjnej, o szczegółach której 

spółka informuje pod adresem: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,455086 

 

 Zawarcie umowy akcjonariuszy 

W dniu 9 października 2020 r. Columbus zawarł z p. Pawłem Bednarkiem oraz p. Rafałem Kołłątajem 

umowę akcjonariuszy na podstawie której, strony ustaliły, że każdy z nich z osobna sprzeda na rzecz 

Columbus po 6.436 akcji Columbus Elite S.A. za łączną cenę w wysokości 1.415.810 zł płatną na rzecz 

każdego z nich. Sprzedaż akcji Columbus Elite na rzecz Columbus, o których mowa powyżej nastąpi w 

terminie nie późniejszym niż 30 listopada 2020 r. Więcej szczegółów dotyczących umowy akcjonariuszy 

znajdą Państwo pod adresem: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,455088 

 

 Informacja dotycząca wyników finansowych w III kwartale 2020 r. 

Spółka przygotowała informację o uzyskanych wynikach finansowych Columbus w zakresie 

przychodów ze sprzedaży oraz zysku brutto w III kwartale 2020 r. 

Zgodnie z księgami rachunkowymi: 

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2020 r. wyniosły 209 mln zł wobec 74 mln zł w 

III kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 182%; 

- skonsolidowany zysk brutto w III kwartale 2020 r. wyniósł 30 mln zł wobec 4,8 mln zł w III kwartale 

2019 r., co oznacza wzrost o 525%. 

W całym 2019 r. Grupa Kapitałowa tworzona przez Columbus Energy S.A. osiągnęła przychody ze 

sprzedaży w wysokości 204 mln zł oraz zysk brutto na poziomie 15 mln zł. 
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 All in! Games S.A.  

 

 Zawarcie istotnego aneksu do umowy wydawniczej  

W dniu 6 października 2020 r. All in! Games zawarł aneks do umowy wydawniczej z One More Level 

S.A. ("Developer"), którego przedmiotem jest stworzenie przez Developera oraz wydanie przez All in! 

Games serii dodatków do gry Ghostrunner. 

W ramach zawartego porozumienia Developerowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji aneksu 

oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży, który rozliczany będzie na zasadach określonych w 

umowie wydawniczej. 

Wartość porozumienia wynosi 2 083 161,25 zł netto. 

 

 Zawarcie nowej umowy wydawniczej 

W dniu 7 października 2020 r. All in! Games zawarł umowę wydawniczą z One More Level S.A. 

("Developer"), której przedmiotem jest stworzenie przez Developera oraz wydanie, dystrybucja i 

promocja przez All in! Games gry komputerowej pod roboczym tytułem “Cyber Slash".  

W ramach zawartego porozumienia Developerowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji 

umowy oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży ww. gry.  

Wartość kontraktu wynosi 3 500 000 EUR netto. 

 

 Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

W dniu 8 października 2020 roku All in! Games otrzymał decyzję Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie o uchyleniu decyzji z dnia 12 grudnia 2018 r. wydanej przez Naczelnika 

Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w części dotyczącej określenia wysokości 

kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 

za IV kwartał 2016 r. i I kwartał 2017 r., wysokości kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

do zwrotu rachunek bankowy podatnika za II kwartał 2017 r. i III kwartał 2017 r., kwoty podatku, o 

której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r., styczeń 2017 

r. i za czerwiec 2017 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 

112b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od I 

kwartału 2017 r. do III kwartału 2017r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I 

instancji w tym zakresie. 

Otrzymana decyzja jest konsekwencją wydanego w dniu 20 grudnia 2019 r. przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie wyroku uchylającego zaskarżoną przez All in! Games decyzję z dnia 12 

grudnia 2018 r. wydaną przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. 

 

 Zawarcie listu intencyjnego z Red Dev Studio S.A. ws. stworzenia i wydania gry Projekt X i kolejnych 

gier 

W dniu 15 października 2020 roku All in! Games podpisał list intencyjny z Red Dev Studio S.A. z siedzibą 

w Olsztynie. Przedmiotem listu intencyjnego jest współpraca stron przy produkcji i wydaniu gry o 

roboczym tytule Projekt X i kolejnych gier. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego All in! Games 

będzie pełnił rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie w projektowaniu gry, 

natomiast Red Dev Studio będzie producentem odpowiedzialnym za przygotowanie gry. 

Zakładany budżet produkcyjny gry to ok. 500 000 zł. Strony zakładają przy tym, że gra zostanie wydana 

w III kwartale 2021 roku na platformie Steam, a następnie na platformie Nintendo Switch. 

List intencyjny zakłada ponadto, że przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami będzie również 

współpraca przy tworzeniu i wydawaniu kolejnych gier. 



 

 

 Zwrot kosztów – Ghostrunner 

Szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży gry przekroczyły w dniu premiery, tj. 27 października 

2020 roku kwotę 2.5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na 

produkcję gry Ghostrunner. 

Gra spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy oraz recenzentów. W dniu premiery Gra 

znajdowała się na 2 miejscu globalnej listy bestsellerów Steam, natomiast w serwisie metacritic.com 

otrzymała bardzo wysoką ocenę 83/100, a na platformie Steam otrzymała 84% pozytywnych recenzji 

na ponad 500 otrzymanych w pierwszych godzinach po premierze. 

 

 Podpisanie porozumienia z The Farm 51 S.A. dotyczącego wydania gry “Chernobylite” na konsole 

All In! Games S.A. zawarła porozumienie ze spółką The Farm 51 S.A. z siedzibą w Gliwicach dotyczące 

wspólnego wydania gry “Chernobylite" 

Na podstawie zawartego porozumienia strony ustaliły wstępne warunki współpracy, tj. określiły prawa 

i obowiązki stron w zakresie wydania, dystrybucji oraz promocji gry “Chernobylite" przez All in! Games 

S.A.  

Ponadto na podstawie porozumienia Strony przystąpiły do ustalenia ostatecznego kształtu zasad 

współpracy między stronami, których finalne brzmienie zostanie uregulowane w umowie wydawniczej. 

Strony ustaliły, że zaangażowanie All in! Games w koszty produkcji oraz marketingu gry wyniesienie 

mniej niż 3 mln złotych netto.  

 

 Wykup i umorzenie obligacji serii B3 i E 

Zarząd All in! Games S.A. w dniu 30 października 2020 r. dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres 

odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B3 w liczbie 200 sztuk, 

o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł oraz wszystkich 

wyemitowanych Obligacji serii E w liczbie 370 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej 

wartości nominalnej 370.000,00 zł. Wykup Obligacji serii B3 i E odbył się zgodnie z terminami 

wskazanymi w warunkach emisji tych Obligacji. 

Obligacje serii B3 i E wyemitowane zostały przez All In! Games Sp. z o.o., której połączenie z All in! 

Games S.A. zostało zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2020 r. 

 

 One More Level S.A. 

 

 Zawarcie istotnego aneksu do umowy wydawniczej 

One More Level S.A. w dniu 6 października 2020 r. zawarła aneks do umowy wydawniczej z All In! 

Games S.A., którego przedmiotem jest stworzenie przez One More Level S.A oraz wydanie przez All In! 

Games S.A serii dodatków do gry Ghostrunner. 

W ramach zawartego porozumienia spółce przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji aneksu oraz 

udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży, który rozliczany będzie na zasadach określonych w 

umowie wydawniczej. 

Wartość porozumienia wynosi 2 083 161,25 zł netto. 

 

 Zawarcie nowej umowy wydawniczej 

Zarząd One More Level S.A. zawarł w dniu 7 października 2020 r. umowę wydawniczą z All In! Games 

S.A. ("Wydawca"), której przedmiotem jest stworzenie przez spółkę oraz wydanie, dystrybucja i 

promocja przez Wydawcę gry komputerowej pod roboczym tytułem “Cyber Slash".  



 

 

W ramach zawartego porozumienia spółce przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy oraz 

udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży gry.  

Wartość kontraktu wynosi 3 500 000 EUR netto. 

 

 Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy 

Zarząd One More Level S.A. („OML”) w dniu 27 października 2020 roku wypowiedział spółce Abistema 

Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego 

Doradcy w zakresie bieżącego doradztwa na rynku NewConnect (zgodnie z okresem wypowiedzenia 

umowa obowiązuje do 30 listopada 2020 r.) oraz wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego 

systemu obrotu na rynek NewConnect (zgodnie z okresem wypowiedzenia umowa obowiązuje do 13 

listopada 2020 r.). 

Jednocześnie OML podpisała ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-

Białej następujące umowy: 

- umowę, mocą której Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz OML usługi 

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

Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, 

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

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

dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa 

obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.; 

- umowę, mocą której Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz OML usługi 

Autoryzowanego Doradcy, których celem jest wprowadzenie akcji serii B Spółki do alternatywnego 

systemu obrotu na rynek NewConnect. Umowa obowiązuje od 14 listopada 2020 r. 

 

 Zwrot kosztów – Ghostrunner 

Szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży gry przekroczyły w dniu premiery, tj. 27 października 

2020 roku kwotę 2.5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na 

produkcję gry Ghostrunner. 

Gra spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy oraz recenzentów. W dniu premiery gra 

znajdowała się na 2 miejscu globalnej listy bestsellerów Steam, natomiast w serwisie metacritic.com 

otrzymała bardzo wysoką ocenę 83/100, a na platformie Steam otrzymała 84% pozytywnych recenzji 

na ponad 500 otrzymanych w pierwszych godzinach po premierze. 

 

 Synerga.fund S.A. 

 

 Zarejestrowanie przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie 100 akcji i zmian w 

Statucie Spółki 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 6 października 2020 r., został obniżony kapitał 

zakładowy spółki z kwoty 2.731.000,00 zł do kwoty 2.730.999,00 zł, poprzez umorzenie 32 akcji na 

okaziciela serii A oraz 68 akcji na okaziciela serii B. Obniżenie kapitału zakładowego jest skutkiem 

podjętych w dniu 10 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwał nr 

16/08/2020 oraz 17/08/2020.  

Ponadto, Sąd zarejestrował zmiany §3 ust. 1 Statutu spółki, będące konsekwencją obniżenia kapitału 

zakładowego, a także zmianę §3b Statutu spółki. 

 



 

 

 Oxygen S.A. 

 

 Zawarcie przez spółkę zależną umowy wydawniczej 

Spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła 

z Goobsta Games sp. z o.o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Goobsta) umowę wydawniczą, 

przedmiotem której jest podjęcie przez strony odpłatnej współpracy w zakresie wydania, promocji, 

dystrybucji i świadczenia usług wsparcia gry na urządzenia mobilne pt. Train City Station, która 

obejmuje dokończenie tworzenia gry oraz dostarczenie gry przez Goobsta, udzielenie przez Goobsta 

na rzecz MTG jako wydawcy licencji na wydanie gry, podjęcie profesjonalnych celowanych działań 

marketingowych przez MTG w celu efektywnej promocji gry skierowanych do grupy docelowej, 

dystrybucję gry przez MTG na rzecz użytkowników końcowych oraz świadczenie usług wsparcia dla gry 

przez MTG, w tym analizowanie danych z rozgrywek, lokalizację gry oraz w razie potrzeby zarządzanie 

społecznością graczy. Goobsta przekaże MTG ukończoną, gotową do dystrybucji grę wraz z wybranymi 

elementami graficznymi w formie uzgodnionej przez strony w terminie do dnia 21.12.2020 r.  

 

 Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2020 r. 

Zarząd Oxygen S.A. poinformował o zmianie terminu publikacji raportu jednostkowego i 

skonsolidowanego za III kwartał 2020 r. z 5 listopada 2020 r. na 16 listopada 2020 r. 

 

 Zawarcie umów o czasowe ograniczenie w dysponowaniu akcjami 

Oxygen S.A. w dniu 26 października 2020 r. Spółka zawarła z p. Tomaszem Czechowskim, p. Tomaszem 

Nietubyć, p. Edwardem Mężyk oraz spółką CShark sp. z o.o. umowy o czasowe ograniczenie w 

dysponowaniu akcjami. Przedmiotem umów jest określenie warunków i terminu ograniczenia w 

dysponowaniu wszystkimi posiadanymi przez Akcjonariuszy oraz objętymi przez Akcjonariuszy akcjami 

serii G Spółki w liczbie odpowiadającej poszczególnym Akcjonariuszom, tj.: p. Tomaszowi 

Czechowskiemu - 17 371 682 akcji Spółki; p. Tomaszowi Nietubyć - 6 011 316 akcji Spółki; p. Edwardowi 

Mężyk - 15 028 290 akcji Spółki, spółce CShark sp. z o.o. - 7 013 202 akcji Spółki. 

Umowy obowiązują do dnia 17 marca 2022 roku. 

 

 Berg Holding S.A.  

 

 Zawarcie umowy deweloperskiej, obejmującej realizację co najmniej 25 projektów farm 

fotowoltaicznych przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. - Columbus& Farmy 

sp. z o.o. 

Berg Holding S.A. poinformował, że spółka współzależna do spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus 

& Farmy sp. z o.o. (dalej: C&F),  zawarła w dniu 9 października 2020 roku umowę na realizację 

projektów farm fotowoltaicznych ze spółką VISECO sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: 

"Deweloper") na podstawie której strony ustaliły zasady współpracy w zakresie realizacji przez 

Dewelopera na rzecz C&F usług obejmujących przygotowanie i realizację co najmniej 25 farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy około 25 MW, w miejscach wskazanych przez C&F.  

 

 Komentarz Zarządu Emitenta dot. zbycia znacznych pakietów akcji przez Członków Zarządu  

Zarząd Berg Holding S.A. w nawiązaniu do transakcji zbycia akcji spółki przez Zarząd o których 

raportował w ramach raportów bieżących ESPI nr 39/2020 i 40/2020 wyjaśnił, że do transakcji zbycia 

akcji spółki posiadanych przez jej członków Zarządu doszło w związku z realizacją strategii rozwoju 

struktury holdingowej, oraz miało na calu pozyskanie strategicznych inwestorów dla działalności spółki. 



 

 

Członkowie Zarządu spółki, mimo zbycia akcji posiadanych przez nich bezpośrednio w kapitale 

zakładowym spółki podtrzymują i jednocześnie wzmacniają swoje zaangażowanie w rozwój spółki.  

Zarząd podkreślił, że 4.332.119 akcji spółki, stanowiących 18,84 proc. kapitału zakładowego spółki 

została zbyta do spółki Petterson spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, tj. 

spółki kontrolowanej przez Prezesa Zarządu spółki – p. Ofkę Piechniczek. 

 

 Zbycie pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. za łączną kwotę 300.000 

zł 

W związku z rozwijaniem struktury holdingowej spółki, Berg Holding dokonał zbycia, pakietu akcji 

spółki zależnej tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą w Katowicach, za cenę łączną w wysokości 

300.000,00 zł. 

 

 Wstępne przychody i zysk Śląska Prohibicja S.A. - spółki zależnej od Berg Holding S.A. za III kwartał 

2020 

Na dzień 13 października 2020 roku wstępne dane finansowe za okres od 1 lipca 2020 do 30 września 

2020 spółki zależnej od Berg Holding S.A. – Śląska Prohibicja S.A. były następujące: 

◦ suma przychodów (brutto), wygenerowanych w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 wyniosła 

1.608.000,00 zł, 

◦ zysk brutto za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020 wyniósł 251.000,00 zł, 

Wstępne dane finansowe spółki zależnej narastająco od 01.01.2020 do 30.09.2020 były następujące: 

◦ suma przychodów (brutto), wygenerowanych w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2020 wyniosła 

3.843.910,36 zł 

◦ zysk brutto za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 wyniósł 539 846,72 zł. 

 

 Rozszerzenie strategii Berg Holding S.A. na lata 2020-2022 oraz zawarcie listu intencyjnego w 

sprawie produkcji i sprzedaży żeli antybakteryjnych 

Zarząd Berg Holding S.A. postanowił dokonać rozszerzenia dotychczasowej strategii na lata 2020-2022, 

poprzez rozpoczęcie działalności na rynku medycznym w zakresie dystrybucji oraz docelowo także 

produkcji produktów i półproduktów dla branży medycznej i kosmetycznej, w tym na początkowym 

etapie działalności - żeli antybakteryjnych.  

W związku z ww. planami rozszerzenia działalności o działalność na rynku medycznym, spółka zawarła 

z firmą MATBON Maciej Fersztorowski list intencyjny, na mocy którego strony rozpoczęły rozmowy 

mające na celu wypracowanie odpowiednich rozwiązań oraz dążenie do zawarcia umowy o współpracy 

i zawiązania wspólnej spółki celowej, która będzie odpowiedzialna za pośrednictwo w sprzedaży żeli 

antybakteryjnych.  

 

 Aktualizacja informacji dot. spółki zależnej do Berg Holding S.A. tj. Hornigold S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej od Berg Holding S.A., tj. Hornigold S.A. podjęło 

uchwały w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności spółki zależnej (w tym m.in. zmiany PKD Spółki 

zależnej) a także zmiany statutu spółki poprzez zmianę firmy spółki zależnej na "NETSU Spółka 

Akcyjna". Zmiany w zakresie przedmiotu działalności i nazwy Hornigold S.A. mają związek z nową 

strategią Berg Holding S.A. a w szczególności z obszarem technologii i odnawialnych źródeł energii. 

Zarząd Spółki zależnej planuje skupić się na działalności związanej z produkcją i sprzedażą pomp ciepła 

oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania, związanych z nowoczesną 

technologią.  

 



 

 

 Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy o współpracy w zakresie min. produkcji żeli 

antybakteryjnych Covid-19 oraz innych produktów anty covidowych 

Zarząd Berg Holding S.A. zakończył negocjacje oraz zawarł w dniu 19 października 2020 roku umowę o 

współpracy z firmą MATBON Maciej Fersztorowski na mocy której strony nawiązały współpracę, która 

będzie realizowana w ramach spółki celowej, która będzie odpowiedzialna za produkcję, dystrybucję i 

budowanie rynku sprzedaży żeli antybakteryjnych, a także innych produktów mających na celu 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby Covid-19. 

 

 Zawiązanie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. - Columbus& Farmy sp. z 

o.o. – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

W wyniku realizacji umowy zawartej przez spółkę Columbus & Farmy Sp. z o.o. spółki współzależnej od 

Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółki zależnej od Berg Holding S.A. ze spółką VISECO sp. z o.o. z siedzibą w 

Rzeszowie, w dniu 20 października 2020 roku doszło do zawiązania spółki Farma F2 sp. z o.o. z siedzibą 

w Katowicach – spółki w 100 % zależnej od Columbus & Farmy Sp. z o.o.  

Spółka Farma F2 sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za realizację pierwszych pięciu z planowanych 

dwudziestu pięciu farm fotowoltaicznych, o mocy 1 MW każda, zlokalizowanych na działach o łącznej 

powierzchni 13,5 ha. 

 

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

 

 Zawarcie umowy o korzystanie z rozwiązania Nexity Business Operator operowanego jako usługa 

SAAS  

Nexity Global S.A. zawarła z ESV3 sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (dalej: ESV3) umowę o korzystanie 

z rozwiązania NEXITY Business Operator operowanego jako usługa SAAS. 

Przedmiotem umowy jest wdrożenie i udostępnienie przez NEXITY na rzecz ESV3, na czas trwania 

umowy, niezbywalnego, nieprzenoszalnego, niewyłącznego i miejscowo nieograniczonego prawa do 

korzystania z części systemu NEXITY Global Network wchodzącego w skład pakietu NEXITY Business 

Operator na dowolnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu AC lub DC oraz świadczenie usług 

wchodzących w skład pakietu NEXITY Business Operator w zamian za wynagrodzenie. 

Nadto ESV3 będzie uprawniony do zlecenia realizacji NEXITY dodatkowych czynności określonych w 

umowie, za wynagrodzeniem płatnym w wysokości i terminach w niej określonych lub ustalonych 

odrębnie przez strony, w tym w zakresie zastosowania szaty graficznej i logo dostarczonej przez ESV3. 

Umowa została zawarta na czas określony 60 miesięcy.  

 

 Avatrix S.A. (dawniej Digital Avenue S.A.) 

 

 Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” 

Zarząd Avatrix S.A. podpisał kolejny aneks do Term Sheet zmieniającego termin podpisania Planu 

Połączenia ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o ze wskazanego terminu 30 września 2020 r., na nowy 

ustalony nie później niż do 18 grudnia 2020 r.  

Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian. 

 Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy, siedziby i zmian w Statucie Spółki / Zmiana adresu 

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została w dniu 20 października 2020 r. zmiany nazwy 

Spółki z „Digital Avenue Spółka Akcyjna” na „Avatrix Spółka Akcyjna”, zmiany siedziby z Warszawy na 



 

 

Kraków oraz pozostałe zmiany Statutu spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki z dnia 20 lipca 2020 r. 

Ponadto, w związku z zarejestrowaniem zmiany siedziby spółki, zmienił się również adres spółki na 

następujący: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków. 

 

 Red Dev Studio S.A. 

 

 Stanowisko Prezesa Zarządu 

Zarząd Red Dev Studio S.A. przedstawił stanowisko pana Wojciecha Sypko, tj. Prezesa Zarządu spółki, 

na temat jego dalszego zaangażowania w działalność spółki oraz na temat powodów zbycia przez niego 

akcji spółki 

Pan Wojciech Sypko podtrzymuje wolę działania na rzecz rozwoju Red Dev Studio S.A., o czym świadczy 

m.in. fakt uzależnienia istotnej części wynagrodzenia za zbyte akcje spółki od przyszłych wyników 

spółki. Zgodnie z zawartą umową zbycia akcji dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500.000 zł 

zostanie zapłacone przez kupującego pod warunkiem wydania serii gier zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

Pan Wojciech Sypko nie przewiduje możliwości rezygnacji z funkcji członka Zarządu przed upływem 

kadencji, tj. przed dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki 

za 2022 r. 

Pan Wojciech Sypko zakłada, że w najbliższym czasie, przy udziale nowych akcjonariuszy spółki, oraz 

podmiotów powiązanych z nimi, przygotowana i wdrożona zostanie nowa strategia spółki, pozwalająca 

na zwiększenie skali działalności spółki jej rozwój, jako prężnego studia deweloperskiego. 

Pan Wojciech Sypko wyjaśnił, że powodem zbycia akcji była tylko i wyłącznie jego sytuacja osobista, 

nie związana z sytuacją spółki, w tym w szczególności chęć realizacji odkładanych długo planów 

osobistych z wykorzystaniem środków pochodzących ze zbycia akcji. 

 

 Porozumienie z No Gravity Games S.A. w sprawie objęcia emisji i produkcji gry Lovecraft Tales 

Zarząd Red Dev Studio S.A. podpisał porozumienie w sprawie objęcia emisji akcji serii C w ramach 

kapitału docelowego z No Gravity Games S.A. No Gravity Games S.A. obejmie 142.857 akcji serii C w 

cenie 2,1 zł za akcję. Łączna wartość inwestycji to 299 999,70zł. Inwestycja ma na celu sfinansowanie 

produkcji gry Lovecraft Tales, w ramach założeń poczynionych w liście intencyjnym z dnia 30 czerwca 

2020 roku. 

 

 Zawarcie listu intencyjnego z All In! Games S.A. ws. stworzenia i wydania gry Projekt X i kolejnych 

gier 

Zarząd Red Dev Studio S.A. w dniu 14.10.2020 zawarł list intencyjny z All In! Games S.A. z siedzibą w 

Krakowie. Przedmiotem listu intencyjnego jest współpraca stron przy produkcji i wydaniu gry o 

roboczym tytule Projekt X ("Gra") i kolejnych gier. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego All In! 

Games S.A. będzie pełniło rolę Wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie w 

projektowaniu Gry, natomiast Red Dev Studio będzie producentem, odpowiedzialnym za 

przygotowanie Gry. Zakładany budżet produkcyjny Gry to ok. 500 000 zł. Strony zakładają przy tym, że 

Gra zostanie wydana w III kwartale 2021 roku na platformie Steam, a następnie na platformie Nintendo 

Switch. 

List intencyjny zakłada ponadto, że przedmiotem negocjacji pomiędzy spółką a All In! Games będzie 

również współpraca przy tworzeniu i wydawaniu kolejnych gier. 

 



 

 

 GenXone S.A. 

 

 Koncentracja na działalności związanej z SARS-CoV-2 oraz informacja o nowej inwestycji Spółki 

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemicznej spowodowanej rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Zarząd GenXone S.A. podjął decyzję o czasowym zaprzestaniu 

prowadzenia działalności diagnostycznej w obszarach innych, niż diagnostyka infekcji oddechowych. 

Decyzja Zarządu podyktowana jest koniecznością wykorzystanie całej dostępnej przepustowości 

laboratorium oraz delegowania wszystkich pracowników Laboratorium Diagnostyki Molekularnej do 

wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 i innych infekcji oddechowych, z uwagi 

na bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi wykonywane przez spółkę. Obecna 

przepustowość laboratorium spółki pozwala na zbadanie do 1000 próbek w ciągu doby. Ponadto 

Spółka rozpoczęła inwestycję, tj. zakup i instalację dodatkowych urządzeń laboratoryjnych i 

przygotowanie powierzchni laboratoryjnej, która umożliwi zwiększenie przepustowości laboratorium 

do 2000 próbek w ciągu doby. Niniejsza inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki. 

Koszt inwestycji jest szacowany na poziomie 1 mln PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze 

w listopadzie br.  

 

 Excellence S.A. 

 

 Podjęcie współpracy w zakresie testów COVID-19 

Zarząd Spółki Excellence S.A. podpisał umowę na dostawy wysokiej jakości testów na wykrywanie 

COVID-19, produkowanych w USA i charakteryzujących się wysoką skutecznością.  W ocenie Zarządu 

spółki ta informacja będzie miała pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki. 

 

 Informacja o uzyskaniu dofinansowania 

W dniu 12 października 2020 roku spółka otrzymała środki finansowe w kwocie 280.000,00 zł w ramach 

projektu "Dofinansowanie kapitału obrotowego dla Excellence S.A." dofinansowanego z Funduszy 

Europejskich w ramach tarczy antykryzysowej związanej z istnieniem pandemii COVID-19. 

 

 Podpisanie umowy o współpracy 

Excellence S.A. podpisała umowę o współpracy z JPBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Błaszkach w zakresie wprowadzenia do sprzedaży serii produktów, które 

będą wykorzystywane do dezynfekcji osobistej, w tym dostawę urządzeń do dezynfekcji, w związku z 

istnieniem pandemii COVID-19.  

 

 Podpisanie umowy o dystrybucję 

Excellence S.A. podpisała umowę o dystrybucję z polskim producentem maseczek ochronnych z firmą 

z polskim kapitałem "Sequoia Tech" Sp. z o.o.  Maseczki ochronne są produkowane w Polsce z 

materiałów polskich producentów i będą sprzedawane w związku z istnieniem pandemii COVID-19. 

 

 Rozpoczęcie sprzedaży testów na COVID-19 

Spółka rozpoczęła sprzedaż internetową oraz na telefon szybkich testów na obecność koronawirusa do 

samodzielnego wykonania. Wysokiej jakości testy produkcji USA są sprzedawane pod nazwą "Excellent 

Test". 

 



 

 

4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE 

RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

 

4.1.   Raporty EBI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 10.10.2020 17/2020 Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku 

   

4.2. Raporty ESPI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 01.10.2020 49/2020 Zawarcie listu intencyjnego z KBJ S.A. 

2. 02.10.2020 50/2020 Zbycie akcji własnych przez Emitenta 

3. 07.10.2020 51/2020 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

4. 15.10.2020 52/2020 
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich 

dematerializacji 

5. 30.10.2020 53/2020 Podpisanie aneksu do listu intencyjnego 

 

5. KALENDARZ INWESTORA 

 

 14 listopada 2020 r. – Raport okresowy za III kwartał 2020 r. 

 30 listopada 2020 r. – Dzień ustalenia prawa poboru uprawniającego do objęcia akcji serii E. 

 10 grudnia 2020 r. – Raport miesięczny za listopad 2020 r. 

 

 

6. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISJI, JEŻELI TAKA REALIZACJA, CHOĆBY W CZĘŚCI, 

MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu październiku 2020 roku 

zostały przedstawione w pkt 2 niniejszego raportu.  

 

 

Z poważaniem 

 

January Ciszewski  

 Prezes Zarządu   

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

