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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 
kwiecień 2021 roku.  
 
W kwietniu 2021 r. odnotowaliśmy spadek wartości naszych aktywów o kwotę 19 mln zł, a wartość 
naszego portfela na koniec miesiąca osiągnęła poziom prawie 747 mln zł. 
 
Ubiegły miesiąc był dla nas bardzo intensywny i pracowity. Przede wszystkim zawarliśmy z 
akcjonariuszami spółki KBJ S.A. Umowę Inwestycyjną w wyniku której, KBJ objęła 1.654.608 nowo 
utworzonych akcji serii F JRH, a w zamian wniosła aport w postaci 827.304 akcji stanowiących 
48,93% w kapitale zakładowym KBJ. Tym samym przekroczyliśmy w akcjonariacie KBJ próg 50% 
udziału w głosach.  
Pochodną powyższej transakcji jest rozszerzenie składu naszego Zarządu o Pana Artura Jedynaka, 
który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
Nasza współpraca z KBJ w obszarze „Digital Business” obejmuje bieżące zarządzanie portfelem 
projektów inwestycyjnych JRH polegające przede wszystkim na:  

 Selekcji, w tym: ocenie merytorycznej, formalno-prawnej oraz finansowej projektów 
inwestycyjnych; 

 prowadzeniu w imieniu i na rzecz JRH projektów inwestycyjnych w tym: prowadzeniu 
negocjacji w zakresie ustalenia struktury i ramowych warunków dokonywania przez JRH 
decyzji inwestycyjnych; 

 bieżącym monitoringu spółek portfelowych w zakresie realizowanych projektów; 
 analizie scenariuszy dla potencjalnego wyjścia z inwestycji. 

 
Ponadto w kwietniu br. podpisaliśmy trzy umowy Term Sheet z: 
 
1)  Orphinic Scientific Sp. z o.o.  i Advertigo S.A., który stanowi kolejny krok w procesie połączenia 
Advertigo oraz Orphinic, objęcia akcji Orphinic przez JRH oraz wejścia spółki Orphinic na rynek New 
Connect w wyniku połączenia ze spółką Advertigo. Orphinic to firma biotechnologiczna o 
międzynarodowym zasięgu zajmująca się rozwijaniem innowacyjnych terapii, w szczególności w 
obszarze chorób rzadkich; 
2)  Saule S.A. i Blumerang Investors S.A., w którym uzgodniliśmy założenia transakcji, związanej z 

nabyciem akcji Saule przez Blumerang. Będziemy dążyć do tego, aby w ramach transakcji, 

Blumerang nabył akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Saule; 

3) Minte.ai Sp. z o.o., na mocy którego, po zawarciu Umowy Inwestycyjnej obejmiemy 18,99 % 

udziałów w spółce Minte.ai Sp. z o.o. za łączną cenę ok. 4,5 mln zł. Minte.ai dostarcza platformę 

automatyzującą proces oceny szkody ubezpieczeniowej na podstawie dokumentacji medycznej, 

poprzez analizę z wykorzystaniem NLP (Natural Language Processing), algorytmów z zakresu 

sztucznej inteligencji oraz modeli eksperckich.  
 
W kwieniu br. zawarliśmy Umowę Inwestycyjną, na mocy której obejmiemy, w zamian za 5 mln zł, 
37,97% udziałów w spółce Open Routing Sp. z o.o prowadzącą innowacyjną platformę fintech 
„OpenApp”, która skraca czas składania zamówienia w sklepach online do 10 sekund, nawet przy 
pierwszym zamówieniu klienta. Rozwiązuje w ten sposób jedną z największych bolączek e-
commerce związaną z koniecznością ciągłego wprowadzania danych przez klientów.  
 

W minionym miesiącu zawarliśmy również List intencyjny z AON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, z którą rozpoczęliśmy współpracę w zakresie szeroko rozumianej strategii cyfrowej 

"Digital Business", na bazie produktów AON, ze wsparciem know-how i zasobów JRH. 

 



Ponadto w kwietniu br. objęliśmy: 

 980 akcji spółki LaserTec S.A. za łączną kwotę blisko 3 mln zł.  LaserTec to jedna z wiodących 

firm na rynku europejskim w obszarze technologii laserowych dla przemysłu; 

 7 300 akcji spółki Triggo S.A. za kwotę ok. 1 mln zł. Triggo to polski pojazd elektryczny o 

unikatowej oraz opatentowanej na największych światowych rynkach konstrukcji 

przedniego zawieszenia, które umożliwia płynną zmianę szerokości maksymalnej z 148 cm 

do 86 cm. Ta rewolucyjna cecha pozwala połączyć zalety wysokiej mobilności miejskiej 

charakteryzującej dotąd jedynie jednoślady z komfortem zamkniętej kabiny oferowanym 

przez pełnowymiarowe samochody. 

 

Zgodnie z naszą strategią inwestycyjną, polegającą na wyjściu ze spółek nieruchomościowych 

dokonaliśmy w ubiegłym miesiącu sprzedaży wszystkich posiadanych przez JRH udziałów w Laguna 

Capital Sp. z o.o. za kwotę zbliżoną do 2 mln zł. Udziały te stanowią 100% w kapitale zakładowym 

Laguna Capital.  
 
Jednocześnie czynimy starania, aby emisja akcji serii E doszła do skutku w możliwie najkrótszym 

czasie. Proces ten zgodnie z regulacjami i przepisami wymaga zarówno sporządzenia prospektu 

emisyjnego jak i jego zatwierdzenia przez KNF, co może potrwać kilka miesięcy. O terminach 

zapisów na nowe akcje poinformujemy stosownym raportem bieżącym ESPI. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej: www.jrholdingasi.pl, gdzie w 
zakładce „PORTFEL” mogą Państwo sprawdzić aktualną wycenę portfela inwestycyjnego JR 
HOLDING ASI S.A. 
 
W imieniu Zarządu dziękuję za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. Zapewniamy, że będziemy 
dążyć do zwiększenia wartości JR HOLDING ASI S.A. dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy. 

 
Z poważaniem 
January Ciszewski 
Prezes Zarządu
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KLUCZOWE INWESTYCJE JR HOLDING ASI S.A. WRAZ Z % UDZIAŁEM POSIADANIA W 
KAPTALE ZAKŁADOWYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2021* 

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

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

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

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

akcji/udziałów. 
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7,70% 
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2,29% 

ONE MORE LEVEL S.A. 

5,50%** 

AVATRIX S.A. 

31,55% 

T-BULL S.A. 

0,43% 

NOWOCZESNE 

MEDIA 
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S.A. 

11,92% 

BBI S.A. 

47,70% 

BABACO S.A. 

45,00% 

EKIPA HOLDING S.A. 

11,97% 

DIGITAL 
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KBJ S.A. 

50,94% 

PERGAMIN SP. Z O.O. 

14,90%**** 

MOTIVIZER SP. Z O.O. 

44,92% 

OPEN ROUTING  SP. Z O.O. 

37,97%**** 
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18,99%**** 

ENERGIA 
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COLUMBUS ENERGY S.A. 

20,13%*** 

TRIGGO S.A. 

0,47%**** 

NEXITY GLOBAL S.A. 

4,00% 

BIOTECH 

MEDCAMP S.A. 

29,14% 

ADVERTIGO S.A. 

50,42% 

HELIX IMMUNO-
ONCOLOGY S.A. 

11,70% 

ONGENO SP. Z O.O. 

35,28% 

POZOSTAŁE 

BERG HOLDING S.A. 

7,57% 

LASERTEC S.A. 

12,73%**** 

SYNERGA.FUND S.A. 

14,93% 

EASYCALL.PL S.A. 

31,08% 

NOCTILUCA S.A. 

2,89% 
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PORTFEL INWESTYCYJNY JR HOLDING ASI S.A. - STAN NA 30 KWIETNIA 2021 R. 

 

Poniższa tabela przedstawia skład portfela JR HOLDING ASI S.A. na dzień 30 kwietnia 2021 roku oraz 

osiągnięty zysk liczony od stanu portfela na dzień 31 marca 2021 roku: 

Pozycja 

Liczba 

posiadanych 

akcji/udziałów 

(szt.) 

Udział w 

kapitale (%) 

Wartość 

31.03.2021 

 (tys. zł) 

Wartość 

30.04.2021 

 (tys. zł) 

COLUMBUS ENERGY S.A. 10 274 286 17,33% 477 754 444 466 

ALL IN! GAMES S.A. 4 620 000 7,70% 46 108 42 412 

SYNERGA.FUND S.A. 40 777 244 14,93% 11 255 7 976 

OXYGEN S.A. 1 974 750 2,29% 1 827 1 493 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 2 600 000 11,92% 1 976 1 820 

AVATRIX S.A. 4 010 000 31,55% 4 491 4 732 

NEXITY GLOBAL S.A. 400 000 4,00% 6 440 4 020 

BERG HOLDING S.A. 1 742 000 7,57% 4 703 4 399 

MEDCAMP S.A. 7 620 000 29,14% 27 889 22 129 

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A. 1 955 520 47,70% 25 422 33 440 

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

KBJ S.A. 912 304 50,94% - 19 523 

ONE MORE LEVEL S.A. 1 502 126 2,81% 9 463 8 727 

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

T-BULL S.A. 4 950 0,43% 124 129 

EASYCALL.PL S.A. 376 500 31,08% 9 262 7 794 

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

ADVERTIGO S.A. 15 000 000 50,42% - 13 110 

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

MOTIVIZER Sp. z o.o. 1 707 44,92% 4 000 4 000 

KPM INVEST Sp. z o.o.* 12 500 100,00% 83 367 77 998 

ZIELONA Sp. z o.o.** 2 572 100,00% 9 570 8 864 

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

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

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

LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. - - 2 432 - 

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

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

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

  
SUMA: 765 935 746 884 

Spadek wartości aktywów w kwietniu 2021 r.: - 19,05 mln zł 

 

* Na wycenę udziałów spółki KPM Invest Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 657 143 akcji spółki Columbus Energy S.A. 

** Na wycenę udziałów spółki Zielona Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 440 000 akcji spółki One More Level S.A. 
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WYKRES ZMIANY WARTOŚCI PORTFELA W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY 
 

W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy spadek wartości aktywów o 19,05 mln zł, co prezentuje 

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

 

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

Ticker: JRH 

Data:                     30.04.2021 r. 

Kurs:                              12,80 zł 

Kapitalizacja:         499,2 mln zł 

Stopa zwrotu*: 

1 miesiąc:                      -5,88 % 

3 miesiące:                    -1,92 % 

6 miesięcy:                   +4,92 % 

1 rok:                           +25,49 % 
 

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

 

*Stopy zwrotu kalkulowane przy założeniu braku korekty historycznego kursu akcji o wartość Jednostkowego 

Prawa Poboru 

https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=JRHOLDING
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STOPY ZWROTU ZE SPÓŁEK PORTFELOWYCH NOTOWANYCH NA GPW 
 

Spółka 

Kurs  
na dzień 

30.04.2021 
(zł) 

Stopy zwrotu z inwestycji 

1 miesiąc 
od 1 kwietnia 2021 

do 30 kwietnia 2021 

3 miesiące 
od 1 lutego 2021  

do 30 kwietnia 2021 

6 miesięcy 
od 1 listopada2020  

do 30 kwietnia 2021 

1 rok 
od 1 kwietnia 2020  

do 30 kwietnia 2021 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

COLUMBUS ENERGY S.A. 43,26 -3,24 -7,0% -1,04 -2,3% 4,41 11,4% 22,56 109,0% 

ALL IN! GAMES S.A. 9,18 -0,80 -8,0% -3,52 -27,7% -5,82 -38,8% -1,37 -13,0% 

SYNERGA.FUND S.A. 0,1956 -0,0804 -29,1% 0,0371 23,4% -0,0244 -11,1% 0,0466 31,3% 

ONE MORE LEVEL S.A. 5,81 -0,49 -7,8% -2,05 -26,1% -2,51 -30,2% 3,41 142,1% 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 0,70 -0,06 -7,9% -0,18 -20,5% -0,085 -10,8% -0,52 -42,6% 

OXYGEN S.A. 0,756 -0,174 -18,7% -0,334 -30,6% -0,284 -27,3% -0,014 -1,8% 

MEDCAMP S.A. 2,904 -0,756 -20,7% -0,516 -15,1% -1,796 -38,2% -0,896 -23,6% 

BERG HOLDING S.A. 2,525 -0,175 -6,5% -0,205 -7,5% 0,56 28,5% 0,785 45,1% 

AVATRIX S.A. 1,18 0,06 5,4% -0,38 -24,4% 0,14 13,5% 0,00 0,0% 

NEXITY GLOBAL S.A. 10,05 -6,05 -37,6% -8,05 -44,5% -6,75 -40,2% 2,05 25,6% 

T-BULL S.A. 26,00 0,90 3,6% -7,00 -21,2% 5,10 24,4% 11,00 73,3% 

BBI S.A. 17,10 4,10 31,5% 2,90 20,4% 14,10 470,0% 14,28 506,4% 

EASYCALL.PL S.A. 20,70 -3,90 -15,9% 10,20 97,1% 18,80 989,5% 18,16 715,0% 

KBJ S.A. 21,40 -3,20 -13,0% 4,50 26,6% 7,00 48,6% 13,70 177,9% 

ADVERTIGO S.A. 0,874 -0,376 -30,1% -0,166 -16,0% 0,394 82,1% 0,734 524,3% 
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W uzupełnieniu do powyższej tabeli: 

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

 Akcje Avatrix 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 T-Bull S.A. znajdują się w portfelu od 12 stycznia 2021 roku.  

 Akcje BBI S.A. znajdują się w portfelu od 4 lutego 2021 roku. 

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

 Akcje KBJ S.A. znajdują się w portfelu od 13 kwietnia 2021 roku. 

 Akcje Advertigo S.A. znajdują się w portfelu od 15 kwietnia 2021 roku. 

 

 

ISTOTNE WYDARZENIA W JR HOLDING ASI S.A. W MIESIĄCU KWIETNIU 2021 ROKU 
 

 Podpisanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży 100% udziałów spółki Laguna Capital Sp. z o.o. 

 

W dniu 31 marca 2021 r. podpisaliśmy z trzema osobami fizycznymi Przedwstępną Umowę Sprzedaży 

wszystkich posiadanych przez JRH, tj. 27.556 udziałów (w tym 14.000 udziałów istniejących oraz 

13.556 udziałów będących w trakcie rejestracji w KRS) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w spółce 

Laguna Capital sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Udziały te stanowią 100% w kapitale zakładowym i 

głosach na zgromadzeniu wspólników Laguna Capital. Cena sprzedaży udziałów została określona na 

ok. 2 mln zł. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 5 dni roboczych od doręczenia Laguna 

Capital przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy 

postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Laguna Capital w drodze emisji 

13.556 udziałów, które obecnie są w trakcie rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

Laguna Capital jest właścicielem nieruchomości (kamienica) położonej w Bielsku-Białej. 

Umowa jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022 i przyjętego kierunku 

sprzedaży posiadanych nieruchomości. 

 

 Zawarcie Listu Intencyjnego oraz Term-Sheet z Orphinic Scientific oraz Advertigo 

 

W dniu 7 kwietnia 2021 r. zawarliśmy List Intencyjny z Orphinic Scientific sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie oraz ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie, który zapoczątkował negocjacje dotyczące 

transakcji połączenia Advertigo oraz Orphinic, objęcia udziałów Orphinic przez JRH oraz wejścia spółki 

Orphinic na rynek New Connect w wyniku połączenia ze spółką Advertigo. 

 

W następstwie powyższego w dniu 30 kwietnia 2021 roku zawarliśmy z Orphinic i Advertigo 

Porozumienie (dalej: Term-Sheet), w którym strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest 

przeprowadzenie procesu połączenia Orphinic z Adveretigo w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 

k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Orphinic (jako spółki przejmowanej) na Advertigo (jako 

spółkę przejmującą) za akcje, które Advertigo wyda wspólnikom Orphinic (łączenie się przez 

przejęcie). Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie działał pod firmą Orphinic Scientific S.A. 

 

Strony zakładają realizację wspólnej inwestycji w kwocie 5.075 mln zł w zamian za 29 nowych 

udziałów w kapitale zakładowym Orphinic stanowiących 8,92% w kapitale Orphinic przed 

połączeniem. 

Umowa Inwestycyjna wejdzie w życie po przekazaniu kwoty Inwestycji Orphinic i zostanie zawarta na 

czas określony do dnia 30 czerwca 2022 r. Plan Połączenia zostanie zatwierdzony przez Strony w 

terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej. W żadnym przypadku żadne z uprawnień 

nie będzie obowiązywać dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. 
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Term Sheet zawiera również postanowienia w zakresie prawa przyłączenia JRH do zbycia udziałów 

przez wszystkich dotychczasowych wspólników Orphinic oraz zobowiązania do niezbywania udziałów 

Orphinic. 

 

ORPHINIC to firma biotechnologiczna o międzynarodowym zasięgu zajmująca się rozwijaniem 

innowacyjnych terapii, w szczególności w obszarze chorób rzadkich. Orphinic poszukuje projektów 

globalnie i inwestuje w te znajdujące się w późnej fazie przedklinicznej przeprowadzając je przez 

badania kliniczne.  

 

 Zawarcie i rozwiązanie Listu Intencyjnego z Alior Bank 

 

W dniu 7 kwietnia 2021 r. zawarliśmy List Intencyjny z Alior Bank Spółka Akcyjna, którą mieliśmy 

rozpocząć współpracę w zakresie szerokorozumianej strategii cyfrowej Alior Banku ze wsparciem 

know-how i zasobów JRH.  

Jednak w dniu 8 kwietnia 2021 r. otrzymaliśmy od Alior Bank S.A. wypowiedzenie powyższego Listu 

Intencyjnego. Wypowiedzenie zostało uzasadnione opublikowaniem przez nas komunikatu 

giełdowego dotyczącego zawarcia Listu Intencyjnego. Wypowiedzenie zostało dokonane w trybie 

natychmiastowym na zasadzie art. 365) 1) Kodeksu cywilnego. 

 

Zgodnie z treścią komunikatu ESPI nr 21/2021, przekazaliśmy informację o fakcie zawarcia Listu 

Intencyjnego oraz przedmiocie którego dotyczył. Nie została ujawniona treść Listu Intencyjnego.  W 

w/w komunikacie przekazaliśmy informację: "List Intencyjny nie rodzi zobowiązań dla każdej ze 

Stron, z wyłączeniem obowiązku ochrony informacji stanowiących informacje wewnętrzne Stron. Na 

podstawie Listu Intencyjnego, żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie jakiejkolwiek 

umowy, a List Intencyjny nie jest umową przedwstępną." 

Zgodnie z Rozporządzeniem 596/2014 ("MAR"), spoczywa na nas obowiązek oceny, czy dana 

informacja jest w rozumieniu MAR informacją poufną i wymagającą podania do wiadomości 

publicznej. Szanując zobowiązania wynikające z Umowy o Poufności oraz Listu Intencyjnego, działając 

w dobrej wierze oraz zgodnie z rozporządzeniem MAR przekazaliśmy w związku z powyższym 

wyłącznie wskazane wyżej informacje.  

Podaliśmy do publicznej wiadomości niniejszą informację z uwagi na transparentność oraz 

zachowanie ciągłości w przekazywaniu informacji dotyczących zdarzeń uznanych za informację 

poufną, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. 

 

 Raport miesięczny za marzec 2021 roku 

 

W dniu 10 kwietnia 2021 roku opublikowaliśmy treść raportu miesięcznego za marzec 2021 roku, w 

którym odnotowaliśmy spadek wartości naszych aktywów o kwotę 37 mln zł, a wartość naszego 

portfela osiągnęła na koniec marca 2021 r. poziom prawie 766 mln zł. 

 

 Podpisanie Umowy Inwestycyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F 

 

W dniu 13 kwietnia 2021 roku zawarliśmy ze akcjonariuszami (dalej: Akcjonariusze) spółki KBJ S.A. z 

siedzibą w Warszawie Umowę Inwestycyjną.  

Celem zawarcia Umowy jest określenie warunków na jakich Akcjonariusze obejmą 1.654.608 akcji 

JRH (dalej: Akcje JRH) oraz wniosą do JRH w drodze pokrycia Akcji JRH aport w postaci łącznie 

827.304 akcji, stanowiących 48,93% w kapitale zakładowym KBJ (dalej: Aport lub Akcje KBJ) oraz 

zasad współpracy pomiędzy Stronami. Zgodnie z zapisami Umowy, JRH zobowiązuje się w terminie 3 

miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy dokonać emisji Akcji JRH w drodze subskrypcji prywatnej 
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z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferować je Akcjonariuszom, a 

Akcjonariusze zobowiązują się zaakceptować te oferty w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 

3 dni od dnia otrzymania oferty JRH. 

 

Jednocześnie w konsekwencji zapisów Umowy, w dniu 13 kwietnia 2021 r. podjęliśmy w formie aktu 

notarialnego uchwałę, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego JRH w ramach kapitału 

docelowego z kwoty 3.900.000,00 zł do kwoty 4.065.460,80 zł, tj. o kwotę 165.460,80 zł, poprzez 

emisję 1.654.608 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i 

łącznej wartości nominalnej 165.460,80 zł. Cena emisyjna akcji serii F ustalona została na 15,00 zł. 

Akcje serii F zostały wyemitowane z pozbawieniem praw poboru. Akcjom serii F nie będą przyznane 

szczególne uprawnienia. Akcje serii F zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej wyłącznie 

Akcjonariuszom KBJ, w zamian za wniesienie przez nich wkładów niepieniężnych w postaci Akcji KBJ 

(tj. 827.304 akcji KBJ). Cena Akcji KBJ wnoszonych na pokrycie aportu wynosi 30,00 zł za akcję.  Kwota 

ta została ustalona w oparciu o wycenę wartości godziwej Akcji KBJ.  

 

 Zawarcie Umowy Inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Open Routing Sp. zo.o. 

 

W dniu 14 kwietnia 2021 r. zawarliśmy Umowę Inwestycyjną, na mocy której obejmiemy 37,97% 

udziałów w spółce Open Routing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

OpenApp to innowacyjna platforma fintech, która skraca czas składania zamówienia w sklepach 

online do 10 sekund, nawet przy pierwszym zamówieniu klienta. Rozwiązuje w ten sposób jedną z 

największych bolączek e-commerce związaną z koniecznością ciągłego wprowadzania danych przez 

klientów. Złożenie zamówienia wraz z płatnością odbywa się bez wprowadzania jakichkolwiek danych 

lub logowania się.  

Objęcie udziałów Spółki odbyło się w zamian za 5.000.000 (pięć milionów) zł. 

Dzięki zawartej umowie, dotychczasowa działalność Spółki będzie kontynuowana i rozwijana ze 

wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how JRH. 

 

 Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i Blumerang Investors S.A. 

 

W dniu 19 kwietnia 2021 r. zawarliśmy z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie i Blumerang Investors S.A. 

z siedzibą w Poznaniu Term Sheet, w którym uzgodniliśmy założenia transakcji, związanej z nabyciem 

akcji Saule przez Blumerang (dalej: Transakcja). Realizacja Transakcji jest zależna od wyniku badania 

due diligence Blumerang, które powinno zostać zrealizowane do 18 czerwca 2021 r. 

 

Term Sheet jest konsekwencją zawartej Umowy z dn. 3 września 2020 r. pomiędzy JRH oraz p. 

Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 

Warszawie, p. Dariuszem Chrząstowskim (będącymi większościowymi akcjonariuszami Saule) oraz 

Saule, w której JRH zobowiązała się doprowadzić do transakcji nabycia akcji Saule przez spółkę, której 

akcje notowane są na dowolnym rynku prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. oraz w wykonaniu tej Umowy, w wyniku wskazania przez JRH jako Spółki Giełdowej 

na Blumerang, na co Blumerang wyraził zainteresowanie. 

 

Strony będą dążyły, aby w ramach Transakcji, Blumerang nabył Akcje stanowiące 100% kapitału 

zakładowego Saule. Strony zakładają, że Transakcja zostanie przeprowadzona poprzez dokonanie 

aportu akcji Saule do Blumerang. Parytet stanowiący podstawę obliczenia ilości akcji Blumerang, 

które przysługiwać będą akcjonariuszom Saule w zamian za akcje aportowane przez nich w ramach 

Transakcji, zostanie ustalony na warunkach rynkowych. W ramach Transakcji Strony uzgodnią zasady 

ładu korporacyjnego dotyczącego Blumerang w sposób zgodny z praktyką rynkową i przy 

uwzględnieniu postanowień zawartej Umowy Wsparcia Inwestycyjnego. 
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 Skup akcji własnych 

 

W kwietniu 2021 r. dokonaliśmy skupu akcji własnych w łącznej ilości 1 500 sztuk. Na koniec kwietnia 

2021 r. posiadaliśmy 193 500 akcji własnych, co stanowiło 0,5% w kapitale zakładowym oraz 0,5% w 

ogólnej liczbie głosów na WZ. Średnia cena zakupu wyniosła 5,47 zł. 

 

 Zawarcie Listu Intencyjnego z AON POLSKA Sp. z o.o. 

 

W dniu 19 kwietnia 2021 r. zawarliśmy List Intencyjny z AON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, którym rozpoczęliśmy współpracę w zakresie szeroko rozumianej strategii cyfrowej 

"Digital Business", na bazie produktów AON, ze wsparciem know-how i zasobów JRH. 

Ramowy zakres potencjalnej współpracy określony został następująco: 

 obszar projektów cyfrowych AON w zakresie nowych technologii, automatyzacji i robotyzacji, 

procesów biznesowych oraz innych technologii informatycznych. 

 możliwość realizacji przez AON inwestycji w obszarze określonym w powyższym punkcie. 

 wsparcie przez JRH AON poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i 

zasobów w zakresie rozwiązań cyfrowych. Wsparcie obejmie także proces selekcji oraz 

realizacji pilotażowych i komercyjnych projektów. 

 

 Zawarcie Term-sheet dot. objęcia udziałów spółki Minte.ai 

 

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zawarliśmy Term-sheet na mocy którego, po zawarciu Umowy 

Inwestycyjnej, która będzie określała zasady współpracy Stron na etapie realizacji inwestycji, 

obejmiemy 18,99 % udziałów (dalej: "Inwestycja") w spółce Minte.ai Sp. z o.o. ul. Opolska 110, 31-

323 Kraków, KRS: 0000822641. 

Zawarcie Umowy inwestycyjnej planowane jest do dnia 31.05.2021 r. z okresem jej obowiązywania 

do 30.06.2023 r. 

Inwestycja będzie dokonywana w transzach, na postawie wypełnionych zobowiązań związanych z 

rozwojem prowadzonej działalności (dalej: Kamienie Milowe). JRH będzie przysługiwać prawo 

odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej w przypadku braku realizacji Kamieni Milowych. Łączna 

wartość inwestycji JRH została określona na poziomie ok. 4,5 mln zł. 

 

Minte dostarcza platformę automatyzującą proces oceny szkody ubezpieczeniowej na podstawie 

dokumentacji medycznej, poprzez analizę z wykorzystaniem NLP (Natural Language Processing), 

algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji oraz modeli eksperckich. Platforma zbudowana przez 

praktyków z wieloletnim doświadczeniem na rynku, w sektorze ubezpieczeniowym. Rozwiązanie 

przeszło fazę PoC (proof-of-concept) w jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych na 

rynku, z wynikiem pozytywnym. Analogiczny projekt PoC w kolejnym Towarzystwie jest w trakcie 

realizacji. Produkt może być skalowany i sprzedawany na rynkach zagranicznych. Rozwiązanie będzie 

oferowane w modelu subskrypcyjnym (płatna okresowo subskrypcja zakładająca z góry określony 

wolumen transakcji). 

 

 Objęcie akcji spółki Triggo S.A. 

 

W dniu 20 kwietnia 2021 r. podpisaliśmy z Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach umowę objęcia akcji, 

na podstawie której, objęliśmy w podwyższonym kapitale zakładowym Triggo S.A. 7 300 akcji serii C6 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, za łączną cenę blisko 1 mln zł.  

Triggo to polski pojazd elektryczny o unikatowej oraz opatentowanej na największych światowych 

rynkach konstrukcji przedniego zawieszenia, które umożliwia płynną zmianę szerokości maksymalnej 

z 148 cm do 86 cm. Ta rewolucyjna cecha pozwala połączyć zalety wysokiej mobilności miejskiej 
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charakteryzującej dotąd jedynie jednoślady z komfortem zamkniętej kabiny oferowanym przez 

pełnowymiarowe samochody. Po złożeniu przednich kół, Triggo zyskuje możliwość bezproblemowego 

przejazdu przez napotkane zatory drogowe oraz optymalnego wykorzystania miejskiej przestrzeni 

zajmując jedynie 1/5 standardowego miejsca parkingowego. W trybie drogowym (148 cm) prędkość 

maksymalna pojazdu wynosi 90 km/h a jej wartość podyktowana jest ograniczeniami kategorii 

homologacyjnej, której podlega Triggo (kat. L7e-CP). W trybie manewrowym (86 cm) zaś prędkość 

maksymalna wynosi 35 km/h, a jej redukcja podyktowana jest chęcią zachowania wysokiego 

współczynnika bezpieczeństwa przyszłych użytkowników pojazdu. Zmiana trybu jazdy odbywa się za 

pośrednictwem łatwo dostępnego przycisku i z punktu widzenia kierowcy jest procesem 

nieodczuwalnym. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych 

usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych 

rynkach świata. Poprzez adaptację w pełni cyfrowego sterowanie kierunkowego typu drive-by-wire, 

Triggo jest z definicji pojazdem gotowym do szybkiej i bezproblemowej adaptacji systemów 

automatycznego przebazowania. Cecha ta w połączeniu z systemem łatwo wymiennych baterii oraz 

unikatową konstrukcją przedniego zawieszenia czyni Triggo pojazdem skrojonym pod wymagania 

stawiane przez operatorów mobilności współdzielonej. 

 

 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki 

 

W dniu 21 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza JRH powołała Pana Artura Jedynak na okres obecnej 

pięcioletniej kadencji do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem od momentu powołania.  

 

 Objęcie akcji spółki LaserTec S.A. 

 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. podpisaliśmy z LaserTec S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: LaserTec) 

umowę, na podstawie której, objęliśmy w podwyższonym kapitale zakładowym 980 akcji imiennych 

zwykłych serii D o wartości nominalnej 2.000,00 zł każda akcja, za łączną cenę blisko 3 mln zł. Akcje 

zostaną pokryte wkładem pieniężnym. 

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

przemysłu. LaserTec specjalizuje się w doborze parametrów procesowych, opracowywaniu 

technologii, projektowaniu oraz wykonywaniu zrobotyzowanych systemów laserowych. LaserTec 

oferuje usługi laserowego: hartowania, napawania, spawania, cięcia 3D oraz spawania hybrydowego. 

W swojej ofercie posiada własne rozwiązania magazynów energii dla gospodarstw domowych, 

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

technologii litowo-jonowej do pojazdów elektrycznych oraz urządzeń przemysłowych. 

 

 Sprzedaż 100% udziałów spółki Laguna Capital Sp. z o.o. 

 

W dniu 30 kwietnia 2021 roku podpisaliśmy z trzema osobami fizycznymi umowę sprzedaży 

wszystkich posiadanych przez JRH, tj. 27.556 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w Laguna 

Capital. Udziały te stanowią 100% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników 

Laguna Capital. Cena sprzedaży udziałów została określona na ok. 2 mln zł. Z chwilą zawarcia Umowy, 

Udziały przeszły na kupujących. Laguna Capital jest właścicielem kamienicy położonej w Bielsku-

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

 

 MOTIVIZER SP. Z O.O. 

 

Motivizer został członkiem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej. Członkostwo w Polish Portuguese 

Chamber of Commerce to kolejny krok w rozwoju Motivizer, który przyspieszy realizację celów 

postawionych przez spółkę. Przynależność do PPCC daje możliwość nawiązania i rozwijania relacji 

biznesowych pomiędzy przedstawicielami firm z Polski, Portugalii i krajów portugalskojęzycznych. 

Udział w działaniach realizowanych przez Polish Portuguese Chamber of Commerce pozwoli nie tylko 

na dalszy rozwój spółki, ale także na bycie częścią silnego i zjednoczonego forum przedsiębiorców. 

System Motivizer dostarcza chmurowe i w pełni mobilne rozwiązanie w formule SaaS (System as a 

Service), stworzone do wsparcia działów HR, budowania motywacji pracowników i transformacji 

cyfrowej dzięki elastycznej i zintegrowanej z innymi systemami klienta architekturze. 

 

 NOCTILUCA S.A. 

 

Spółka skupiała się na zwiększeniu potencjału produkcyjnego i przekroczyła w tym względzie swoje 

założenia, zapewniając sprawność produkcyjną niezbędną do dalszego przeprowadzania procesu 

komercjalizacji (m.in. testowanie emiterów i wysyłanie próbek materiałów do potencjalnych 

klientów) oraz dalszego rozwoju technologii – planowane kolejne zgłoszenie patentowe do końca 

roku. Spółka poczyniła również milowy krok we współpracy z jednym z partnerów z Azji (podpisane 

zostało MTA) – testowanie emiterów Noctiluca przewidywane jest w najbliższych miesiącach. 

Spółka skutecznie komunikuje się z rynkiem poprzez uczestnictwo w głównych wydarzeniach dla 

inwestorów indywidualnych, budując zainteresowanie planowaną w sierpniu emisją pre-IPO i 

docelowym debiutem rynkowym. 

 

 PERGAMIN SP. Z O.O. 

 

W kwietniu 2021 roku Pergamin wprowadził do swojego systemu nowe funkcje tworzenia umów: 

nowy widok tworzenia dokumentów; zmiana sposobu dostarczania umów PDF; rozbudowane akcje 

masowe; nowa możliwość generowania linków do dokumentów; powiadomienia mailowe o 

modyfikacji załączników; masowe generowanie raportów i umów PDF z archiwum oraz dodanie 

danych dokumentu tożsamości kontrahenta. 

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

oraz przechowywanie i archiwizacja dokumentów prawnych 

 

 COLUMBUS ENERGY S.A. 

 

 Zawarcie umów o współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o 

łącznej mocy ok. 2800 MW  

Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 10 kwietnia 2021 r. zawarł z podmiotem prawa handlowego, z 

siedzibą w Polsce umowę współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o 

łącznej mocy około 2800 MW. 

Umowa dotyczy współpracy Stron w zakresie 3 grup projektów farm fotowoltaicznych na różnym 

stadium zaawansowania. 

Columbus odpowiedzialny będzie, w zależności od stopnia zaawansowania danego projektu, za 

weryfikację projektów i wsparcie merytoryczne w ich realizacji, przeprowadzenie badania prawnego, 
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finansowego i technicznego dokumentacji danego projektu oraz sfinansowania opłaty za przyłączenie 

projektu do sieci elektroenergetycznej.  

Umowa obowiązuje przez okres trzech lat od jej zawarcia.  

 

 Zawarcie umów nabycia 7 projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 MW 

Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 10 kwietnia 2021 r. nabył prawa do 7 Projektów instalacji 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 7 MW, posiadających pozwolenia na budowę.  

Przeniesienie praw do Projektów nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zapłaty przez Columbus 

całej ceny sprzedaży (płatnej zgodnie z zapisami Umów w całości w dniu ich podpisania). Cena za 

Projekty ustalona została na zasadach rynkowych.  

 

 Zawarcie umów nabycia 5 spółek kapitałowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych 

o łącznej mocy 38 MW 

Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 10 kwietnia 2021 r. nabył 100% udziałów w 5 spółkach 

kapitałowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 38 MW. Projekty te 

posiadają pozwolenia na budowę. Własność nabywanych udziałów przejdzie na Columbus z chwilą 

zapłaty ceny sprzedaży (dyspozycje przelewów zostały wydane). Spółki Celowe zostały nabyte na 

zasadach rynkowych. 

 

 Zawarcie aneksu do umowy współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ w zakresie 

rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych 

Zarząd Columbus Energy S.A. w związku z umową współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ 

(dalej: Partner) w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 472,6 MW, w dniu 

16 kwietnia 2021 r. podpisał z Partnerem aneks do Umowy. Na podstawie Aneksu m.in.: 

 rozszerzony został zakres projektów instalacji fotowoltaicznych będących przedmiotem 

Umowy do 548,3 MW; 

 zmieniona została wysokość kary umownej należnej Columbus za niedochowanie 

postanowień Umowy w zakresie Okresu Wyłączności z 50.000,00 EUR na każdy projekt, do 

50.000,00 EUR za każdy 1 MW; 

 rozszerzony został zakres zabezpieczeń pożyczek udzielonych przez Columbus spółkom 

celowym realizującym projekty instalacji fotowoltaicznych objętych Umową, a których 

zakupem zainteresowany będzie Columbus o dodatkowe, w związku z czym pożyczki te 

zabezpieczone będą w postaci: zastawu rejestrowego na 50% udziałach tej spółki celowej, 

cesji wierzytelności z tytułu zaliczki na opłatę przyłączeniową, oświadczenia Partnera o 

poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., oferty sprzedaży 100% udziałów w wybranej 

spółce celowej; 

 wydłużony został okres obowiązywania Umowy do 4 lat od dnia jej zawarcia. 

 

W związku z rozszerzeniem zakresu projektów instalacji fotowoltaicznych będących przedmiotem 

Umowy, zasadniczo zwiększona zostanie również łączna wartość projektów po zakończeniu ich 

realizacji. 

 

 Rozwiązanie Umowy Inwestycyjnej z Blumerang Investors i umowy akcjonariuszy 

Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 16 kwietnia 2021 r.  zawarł z p. Januarym Ciszewskim, p. Pawłem 

Bednarkiem, p. Rafałem Kołłątajem oraz Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu 

Porozumienie, w którym Strony postanowiły, że z dniem zawarcia porozumienia Umowa 

Inwestycyjna ulega rozwiązaniu. Każda ze Stron oświadczyła, że co do zasady nie przysługują jej żadne 

roszczenia względem pozostałych Stron wynikające z Umowy Inwestycyjnej i zobowiązuje się nie 

dochodzić takich roszczeń. 

Powodem rozwiązania powyższych umów jest zmiana założeń biznesowych w zakresie rozwoju Grupy 

Kapitałowej Columbus. 



 
Kwiecień 2021 

 
                     www.jrholding.pl                                                                                         ~ 14 ~ 

 

 

 Otrzymanie pozytywnej decyzji Prezesa UOKiK w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce 

Vortex Energy - Obrót sp. z o.o. 

Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 26 kwietnia 2021 r. otrzymał informację o wydaniu przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnej decyzji w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie przez Columbus 1.700 udziałów w kapitale zakładowym Vortex Energy - Obrót sp. zo.o. o 

łącznej wartości nominalnej 850.000,00 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Vortex, 

uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Cena nabycia Udziałów w 

kwocie 1 698 249,00 zł została już przez Columbus uiszczona. 

Vortex prowadzi działalność w zakresie wspierania rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce 

poprzez tworzenie przede wszystkim bezpiecznych i elastycznych rozwiązań handlowych 

maksymalizujących zyski wytwórców ze sprzedaży ich zielonej energii. Posiada zarówno 

certyfikowaną wiedzę z zakresu branży OZE jak i funkcjonalną wynikającą ze zdobytego 

doświadczenia. Nabycie Udziałów Vortex oznacza rozszerzenie działalności Columbus w zakresie 

obrotu energią elektryczną pochodzącą z OZE. 

 

 ALL IN! GAMES S.A.  

 

 Zawarcie Umowy Wydawniczej z ARP Games sp. z o.o.  

Zarząd All In! Games S.A. zawarł w dniu 1 kwietnia 2021 r. Umowę Wydawniczą z ARP Games sp. z 

o.o. z siedzibą w Cieszynie, na podstawie, której Spółka wyda na platformach PC oraz Nintendo 

Switch grę komputerową pod tytułem “Lumberhill" stworzoną w ramach Programu Akceleracyjnego 

Partnera przez zespół 2BIGO sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

W ramach zawartego Porozumienia Partner dostarczy Spółce gotową, w pełni sfinansowaną przez 

siebie Grę w wersji na PC. All In! Games poniesie koszty stworzenia przez Partnera portu Gry na 

platformę Nintendo Switch oraz koszty związane z promocją i dystrybucją Gry.  

Umowa nie przewiduje wypłaty budżetu deweloperskiego przez Spółkę na rzecz ARP Games. 

Partnerowi przysługuje udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży Gry. Podział tantiem nastąpi na 

zasadach rynkowych. 

 

 Dane dotyczące sprzedaży gry Ghostrunner w 2020 roku 

Zarząd All In! Games S.A. po ostatecznym zweryfikowaniu danych dotyczących sprzedaży, w tym po 

uzyskaniu pełnej informacji o zwrotach oraz szczegółowych danych o sprzedaży w formie zestawienia 

przekazanego przez partnera, poinformował, że łączna sprzedaż Gry, której premiera odbyła się 27 

października 2020r., do dnia 31 grudnia 2020 r. przekroczyła liczbę 500 tys. egzemplarzy, natomiast 

po uwzględnieniu zwrotów sprzedaż przekroczyła liczbę 482 tys. egzemplarzy.  

Powyższa liczba obejmuje sprzedaż detaliczną Gry na wszystkich platformach sprzętowych oraz we 

wszystkich sklepach.  

Sprzedaż z podziałem na platformy prezentowała się następująco: 

- Platforma Steam - 53% całej sprzedaży Gry w 2020 r.; 

- Platformy konsolowe: Xbox, PS4 oraz Nintendo Switch - 23% całej sprzedaży Gry w2020 r.; 

- Pozostałe sklepy (w tym również sprzedaż DLC) - 24% całej sprzedaży Gry w 2020 r. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. przybliżona wartość sprzedaży Gry oraz DLC, określona na podstawie 

danych zaraportowanych przez partnera, wynosi prawie 7 000 000 EUR. 

Podział przychodów uzyskanych ze sprzedaży Gry oraz ich rozliczenie z Partnerami następuje na 

zasadach rynkowych. 
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 Wykup i umorzenie obligacji serii J 

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. w dniu 7 kwietnia 2021 roku dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres 

odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich niewykupionych Obligacji serii J w liczbie 320 sztuk, o 

wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 320.000,00 zł.  

Cała emisja wynosiła 3.515 sztuk Obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, z czego 

3.195 Obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda zostało nabytych przez Spółkę w 

związku z realizacją czynności nabywania obligacji w celu ich umorzenia na podstawie uchwały 

Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 r. 

Obligacje serii J wyemitowane zostały przez Al in Group Sp. z o.o. (której nazwa zmieniona została na 

All in! Games Sp. z o.o.), której połączenie z Emitentem zostało zarejestrowane w dniu 6.06.2020 r. 

 

 Spłata pożyczek 

W związku z wypłatą w dniu 9 kwietnia 2021 r. ostatniej transzy w kwocie 400 000 zł tytułem spłaty 

pożyczek, na których spłatę zostały wyemitowane akcje serii H, Zarząd All In! Games dokonał spłaty 

pożyczek w łącznej wysokości 30 686 200 zł oraz 10 000 euro, tym samym zmniejszając tę kwotę 

zobowiązania z tytułu finansowania dłużnego. Spłaty zostały dokonane w formie gotówkowej, w tym 

środkami z tytułu emisji akcji serii H. Spłacone pożyczki w przeważającej większości zostały 

zaciągnięte przez All in Group Sp. z o.o. (której nazwa zmieniona została na All in! Games Sp. z o.o.), 

której połączenie z Emitentem zostało zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2020 r. 

 

 Informacja o zmniejszeniu zadłużenia Spółki 

W związku z dokonaniem w dniu 22 kwietnia 2021 roku ostatniej planowanej przedterminowej spłaty 

pożyczki, Zarząd All In! Games S.A. poinformował, że od dnia 1 października 2020 r. Spółka 

zmniejszyła swoje zadłużenie o kwotę 56 mln PLN.  W ramach zmniejszania kwoty zadłużenia Spółka 

zrealizowała spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w celu ich umorzenia. Spłata zadłużenia Spółki 

odbyła się przy obustronnym porozumieniu z wierzycielami przy wykorzystaniu środków 

pochodzących z wpływów z emisji akcji serii H oraz ze środków własnych Spółki.  

Koszty finansowe związane ze spłatą zadłużenia wyniosły łącznie 1,6 mln PLN i zostaną uwzględnione 

w wynikach finansowych Spółki. 

W dniu publikacji powyższej informacji łączna wartość niespłaconych pożyczek oraz pozostałych do 

wykupu obligacji wynosi około 6 mln PLN.  Bieżące zobowiązania Spółki są realizowane zgodnie z 

harmonogramem. 

 

 Ustalenie daty premiery Chernobylite na PlayStation 4, Xbox One i PC 

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Zarząd All In! Games S.A. poinformował, iż w lipcu 2021 roku nastąpi 

premiera gry Chernobylite na platformach PlayStation 4, XboxOne i PC. Dokładna data zostanie 

podana do publicznej wiadomości podczas targów E3 odbywających się w dniach 12-15 czerwca 2021 

roku. 

Chernobylite to gra komputerowa z gatunku survival-horror, której akcja toczy się w czarnobylskiej 

Strefie Wykluczenia.  

 

 Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem 

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Zarząd All in! Games S.A. przekazał do publicznej wiadomości pytanie 

Akcjonariusza skierowane do Spółki w trybie art. 428 § 6 KSH, wraz z udzieloną przez Zarząd Spółki 

odpowiedzią. 

Pytanie Akcjonariusza: 

Kiedy Państwa akcje, które już są na moim koncie, będą dopuszczone do obrotu? 

Odpowiedź Spółki: 

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, które aktualnie nie są notowane na 

rynku regulowanym, będzie możliwe po sporządzeniu i zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Spółki, 

zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 
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czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 

dyrektywy 2003/71/WE. 

Obecnie prospekt jest w trakcie opracowania, jednakże w związku z rejestracją w dniu 16 marca 2021 

r. akcji serii H Spółki, prospektem opracowywanym dotychczas w związku z zamiarem dopuszczenia 

akcji serii G zostaną objęte zarówno akcje serii G, jak i akcje serii H, co powoduje wydłużenie prac nad 

prospektem. Objęcie akcji obydwu serii jednym prospektem związane jest z wymogiem objęcia 

wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji 

tego samego rodzaju, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 

2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz 

emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku. 

Zawarte w prospekcie dane finansowe Spółki oparte zostaną na danych z rocznego sprawozdania 

finansowego Spółki za 2020 r. 

Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, umożliwi zainicjowanie procedowania 

przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku w sprawie dopuszczenia oraz 

wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

W zakresie akcji serii G, wskazujemy, iż akcje te zostały zdematerializowane i zapisane na rachunkach 

inwestycyjnych akcjonariuszy. 

Obecnie akcje serii H, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podlegają procesowi 

rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., czego konsekwencją będzie 

zapisanie tych akcji na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy. W ramach realizacji procedury 

dematerializacji akcji, Zarząd Spółki obecnie pozyskuje od akcjonariuszy akcji serii H dyspozycje 

deponowania, na których akcjonariusze winni wskazać swoje numery rachunków inwestycyjnych, 

celem prawidłowego zapisania na tych rachunkach. 

 

 Raport Roczny za 2020 r. 

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. opublikował raport roczny za 2020 rok. Pełny 

raport znajdą Państwo pod adresem: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,470746 

 

 KBJ S.A. 

 

 Zawarcie umów ramowych z PKN Orlen oraz Amica 

Zarząd KBJ S.A. w dniu 6 kwietnia 2021 r. podpisał dwie umowy ramowe dotyczące realizacji usług 

wsparcia i rozwoju oprogramowania SAP na rzecz: 

1. Polski Koncern Na owy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (Orlen), 

2. AMICA S.A. z siedzibą we Wronkach (Amica). 

Umowy zawarte z Orlen oraz Amica regulują ramowe warunki współpracy Stron w zakresie 

operacyjnym oraz finansowym, nie stanowią zobowiązania Orlen lub Amica do zamówień usług w 

określonej wysokości i/lub czasie.  

 

 Podpisanie umowy z Gaz-System 

W dniu 7 kwietnia 201 roku Zarząd KBJ S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 9 

marca 2021 r., w którym informował o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym 

prowadzonym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 

poinformował o zawarciu umowy dla zadania "Zakup usług wsparcia technicznego SAP Standard 

Support dla oprogramowania SAP" (Postępowanie). 

Całkowita wartość umowy wynosi 3,6 mln zł brutto, umowa będzie realizowana w okresie do 31 

grudnia 2021 r. 

 

 

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,470746
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 Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego KBJ oraz rejestracja zmiany statutu 

W dniu 14 kwietnia 2021 roku Zarząd KBJ S.A. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, w dniu 8 kwietnia 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego 

drodze emisji 100.000 szt. akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w 

granicach kapitału docelowego.  

 

 Informacja o podpisaniu umowy z MON 

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Zarząd KBJ S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 

23 marca 2021 r., w którym Emitent informował o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

publicznym prowadzonym przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Ministerstwa 

Obrony Narodowej (MON, Zamawiający) dotyczącym zawarcia umowy ramowej na dostawę licencji i 

subskrypcji oprogramowania, aktualizację oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznego dla 

oprogramowania ERP w latach 2021 – 2024 (Postępowanie), poinformował o zawarciu w dniu 14 

marca 2021 r. przez MON umowy z Emitentem. 

Na realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 80 mln zł brutto w 

okresie trwania Umowy, tj. w latach 2021-2024. Zgodnie z warunkami Postępowania oraz informacją 

o wyborze, Zamawiający może, oprócz umowy z Emitentem zawrzeć również umowę z drugim 

wykonawcą, który także złożył ofertę spełniającą wymogi Postępowania. 

 

 Wybór oferty – postępowanie ws. kontraktu dla PSG 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Zarząd KBJ S.A. otrzymał decyzję o wyborze oferty Spółki w postępowaniu 

publicznym prowadzonym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. dotyczącą zawarcia umowy na 

usługę modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP w obszarach SAP ERP, SAP 

CRM, SAP BCM. Całkowity budżet Zamawiającego na realizację trzech Umów wynosi 24,169 mln zł 

brutto. 

 

 ADVERTIGO S.A. 

 

 Zawarcie Listu Intencyjnego oraz Term-Sheet z Orphinic Scientific oraz JR HOLDING ASI 

W dniu 7 kwietnia 2021 roku Zarząd Advertigo S.A. zawarł List Intencyjny z Orphinic Scientific sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie oraz JR HOLDING ASI S.A., w którym strony rozpoczęły negocjacje 

dotyczące transakcji połączenia Advertigo oraz Orphinic, objęcia udziałów Orphinic przez JRH oraz 

wejścia spółki Orphinic na rynek NewConnect w wyniku połączenia ze spółką Advertigo. 

Następstwem powyższego było podpisanie w dniu 30 kwietnia 2021 roku Porozumienia (dalej: Term-

Sheet), w którym Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu 

połączenia ORPHINIC z ADVERTIGO w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez 

przeniesienie całego majątku ORPHINIC (jako spółki przejmowanej) na ADVERTIGO (jako spółkę 

przejmującą) za akcje, które ADVERTIGO wyda wspólnikom ORPHINIC (łączenie się przez przejęcie; 

dalej: Połączenie). Podmiot powstały w wyniku Połączenia będzie działał pod firmą ORPHINIC 

Scientific S.A. 

Umowa Inwestycyjna (na podstawie, której realizowana będzie Inwestycja) wejdzie w życie po 

przekazaniu kwoty Inwestycji ORPHINIC i zostanie zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2022 

r. Plan Połączenia zostanie zatwierdzony przez Strony w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

Inwestycyjnej. W żadnym przypadku żadne z uprawnień nie będzie obowiązywać dłużej niż do 30 

czerwca 2022 r. 

Szczegółowy parytet wymiany udziałów ORPHINIC na akcje ADVERTIGO zostanie ustalony w Planie 

Połączenia, po uwzględnieniu finansowania pozyskanego przez ORPHINIC w czasie od zawarcia 

Umowy Inwestycyjnej do zatwierdzenia Planu Połączenia. 
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Orphinic to firma biotechnologiczna o międzynarodowym zasięgu zajmująca się rozwijaniem 

innowacyjnych terapii, w szczególności w obszarze chorób rzadkich. Orphinic poszukuje projektów 

globalnie i inwestuje w te znajdujące się w późnej fazie przedklinicznej, przeprowadzając je przez 

badania kliniczne. Badania wykonuje w CEE i komercjalizuje we współpracy z globalnymi firmami 

pharma/biotech. Oprócz projektów terapeutycznych, Orphinic jest zainteresowany wysokiej jakości 

projektami z dziedziny urządzeń medycznych, diagnostyki oraz e-health. Filarem Orphinic są ludzie o 

międzynarodowym doświadczeniu biznesowym i medycznym. Zespół tworzą polscy specjaliści – 

lekarze i przedsiębiorcy o światowej renomie, którzy mogą liczyć na wsparcie młodego pokolenia 

świetnie wykształconych naukowców. Różnorodność kompetencji medycznych i biznesowych, daje 

firmie Orphinic przewagę konkurencyjną i zwiększa szanse na sukces prac nad rozwojem leków na 

niektóre z 7 tysięcy chorób rzadkich, i opracowanie technologii lekowych. 

 

 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Pan Jarosław Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 22 kwietnia 2021 r. 

 

 OXYGEN S.A 

 

 Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i nowej treści Statutu Spółki  

W dniu 9 kwietnia 2021 roku Zarząd Oxygen S.A.  otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla 

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

sprawie zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 

kwietnia 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.885.371,70 zł do kwoty 8.623.860,10 

zł, dokonanego w drodze emisji 27.384.884 akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.  

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.885.371,70 zł (słownie: pięć milionów osiemset 

osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 70/100) i dzieli się na 58.853.717 

(pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście) akcji. 

 

 Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 14 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Oxygen S.A. powołała w drodze kooptacji na Członka 

Rady Nadzorczej Pana Michała Pawlika. 

 

 Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia 

akcji serii D, E, F i G na rynek NewConnect 

W dniu 21 kwietnia 2021 roku Zarząd Oxygen S.A. podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe 

sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: BBC) umowę, mocą której BBC świadczyć będzie na rzecz 

Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest wprowadzenie akcji serii D, E, F i G Spółki 

do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect. 

 

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Oxygen S.A. poinformował o zmianie terminu publikacji raportu 

rocznego z 30 kwietnia 2021 r. na 31 maja 2021 r. 

 

 ONE MORE LEVEL S.A. 

 

 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki 

W dniu 8 kwietnia 2021 roku Zarząd One More Level S.A. zawarł z Panem Tomaszem Majewskim 

(dalej: "Pożyczkodawca") aneks do umowy pożyczki z dnia 30 września 2017 r. W ramach zawartego 

Aneksu:  

 Spółka i Pożyczkodawca potwierdzili, że na dzień zawarcia Aneksu kwota Pożyczki wraz z 

odsetkami wynosi 5.763.983,02 zł;  
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 wydłużono okres finansowania do 6 grudnia 2023 r.,  

 ustalono oprocentowanie Pożyczki na 2 proc. w skali roku,  

 ustalono, iż w przypadku pozyskania przez Spółkę środków z tytułu emisji akcji, emisji 

obligacji, pożyczki lub kredytu bankowego, Spółka zobowiązuje się do spłaty (częściowej lub 

całkowitej) Pożyczki wraz z odsetkami o kwotę stanowiącą nadwyżkę kwoty pozyskanych 

środków ponad kwotę 2.000.000,00 zł;  

 ustalono, że w przypadku dokonania przez Spółkę zwrotu Pożyczkodawcy kwoty 

5.187.584,72 zł w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu, pozostała część należnej 

Pożyczkodawcy kwoty, tj. 576.398,30 zł podlega umorzeniu,  

 umożliwiono Spółce wcześniejsze spłaty Pożyczki wraz z odsetkami w kwotach każdorazowo 

nie niższych niż 500.000,00 zł. 

 

 BERG HOLDING S.A.  

 

 Uruchomienie przez spółkę zależną– NETSU S.A. sieci franczyzowej 

W dniu 8 kwietnia 2021 roku spółka zależna od Berg Holding, tj. NETSU S.A. uruchomiła sieć 

franczyzową oferując model biznesowy w obszarze sprzedaży pomp ciepła wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem. W celu realizacji projektu sieci franczyzowej zawiązana została spółka NETSU 

Dystrybucja Sp. z o.o., w której Spółka zależna objęła 100% udziałów. 

Plany rozwoju sieci franczyzowej NETSU obejmują otwarcie na terenie Polski 50 nowych punktów 

dystrybucji do końca 2021 roku oraz 120 nowych punktów dystrybucji w 2022 roku. Docelowo spółka 

planuje otworzyć ok. 300 punktów dystrybucji na terenie całego kraju. Ponadto w 2021 roku 

planowane jest rozpoczęcie ekspansji na rynki zagraniczne, w tym głównie na terenie Wielkiej 

Brytanii, Irlandii, Niemiec oraz Francji w modelu master franczyzy.  

 

 Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w ramach kampanii crowdfundingowej 

spółki zależnej od Emitenta – Farmy Fotowoltaiki S.A oraz przydział akcji 

W dniu 12 kwietnia 2021 roku na portalu crowdway.pl zakończony został proces przyjmowania 

zapisów na akcje serii C spółki zależnej, tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. W wyniku prowadzonej kampanii 

crowdfundingowej spółka zależna pozyskała 4.050.000 zł, co oznacza osiągnięcie celu kampanii. 

 

W dniu 26 kwietnia 2021 roku dokonano przydziału 540.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych po cenie 7,50 zł każda.  

W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka zależna pozyskała kapitał w kwocie 4,05 mln zł, który 

zgodnie z przyjętymi celami emisji, zostanie przeznaczony na budowę [2,6 mln zł] i zakup projektu 

[0,2 mln zł] farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Nagoszynie, środki obrotowe [0,5 mln zł], zakup 

innych gotowych projektów fotowoltaicznych [0,4 mln zł], zatrudnienie związane z dynamiką rozwoju 

[0,2 mln zł] oraz marketing [0,15 mln zł]. Zamiarem Spółki zależnej jest także ubieganie się o 

wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect do końca I kwartału 2022 roku. 

W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii C udział Berg Holding S.A. w kapitale zakładowym, po 

rejestracji akcji serii C w KRS spadnie z 85,05% do 80,71%, tym samym Farmy Fotowoltaiki S.A. nadal 

zostaną spółką zależną. 

 

 Zawarcie przez spółkę Farma F8 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy 

fotowoltaicznej o mocy co najmniej 50 MW 

Farma F8 Sp. z o.o. podpisała umowę dzierżawy działki o powierzchni 166,2 ha na okres 29 lat w celu 

budowy farmy fotowoltaicznej o mocy co najmniej 50 MW. 
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 NEXITY GLOBAL S.A. 

 

 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej 

W dniu 21 kwietnia 2021 roku Pan Dawid Zieliński oraz Pan Janusz Sterna złożyli rezygnację z 

pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na 21 kwietnia 2021 r. 

 

 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu 

W dniu 23 kwietnia 2021 roku Pan Łukasz Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa 

Zarządu Spółki ze skutkiem na 23 kwietnia 2021 r. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. 

 

 Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w zakresie rezygnacji 

Członków Rady Nadzorczej 

W dniu 23 kwietnia 2021 roku Zarząd Nexity Global S.A. w odpowiedzi na zadane przez Akcjonariusza 

pytanie odnośnie braku wskazania w raportach ESPI nr 7/2021 i 8/2021 z dn. 21 kwietnia 2021 r. 

powodów rezygnacji Panów Janusza Sterny i Dawida Zielińskiego z pełnienia funkcji Członków Rady 

Nadzorczej, poinformował, że:  

„Zgodnie z §9 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim, Spółka ma obowiązek w raporcie bieżącym wskazania przyczyn rezygnacji, 

jeżeli przyczyny te zostały podane. Z uwagi na fakt, iż w przekazanych Spółce przez Panów Janusza 

Sternę i Dawida Zielińskiego rezygnacjach z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej przyczyny 

tych rezygnacji nie zostały podane, Spółka nie odnosiła się do tych kwestii” 

 

 EASYCALL.PL S.A. 

 

 Podpisanie aneksu do Term Sheet z SatRevolution S.A. 

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Zarząd easyCALL.pl S.A. podpisał z SatRevolution S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu (dalej: "SatRev") aneks do porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków 

planowanej transakcji – Term Sheet. Na mocy aneksu do Term Sheet, Easycall i SatRev postanowiły o 

wydłużeniu terminu na ukończenie procesu due diligence, mającego na celu ustalenie stanu 

prawnego i finansowego spółki. Pierwotny termin nie dłuższy niż 30 dni od zawarcia Term Sheet 

zmieniono na termin nie dłuższy niż 51 dni od zawarcia Term Sheet tj. do dnia 21 maja 2021 r, do 

kiedy SatRev złoży oświadczenie o przystąpieniu do realizacji zamierzonych działań albo o 

odstąpieniu od nich. 

 

 T-BULL S.A. 

 

  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 kwietnia 2021 r. 

W dniu 6 kwietnia 2021 roku Zarząd T-Bull S.A. opublikował treść podjętych przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki oraz wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na 

NWZ. 

 

 Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki 

W dniu 9 kwietnia 2021 roku Zarząd T-Bull S.A. poinformował o rejestracji przez sąd zmian w statucie 

Spółki. Wykaz zmian jest załącznikiem do raportu bieżącego nr 18/2021. 

  

 Przekazanie stanowiska Zarządu T-Bull S.A. dotyczącego wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż akcji ogłoszonego 26 marca 2021. 

W dniu 9 kwietnia 2021 roku Zarząd T-Bull S.A. opublikował swoje stanowisko dotyczące wezwania 

do zapisywania się sprzedaż akcji ogłoszonego 26 marca 2021. 
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 Sprzedaż gier / projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych w 

grach – List Intencyjny 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku Zarząd T-Bull S.A. zawarł z PMI Capital ASI S.A. ("PMI") List Intencyjny, 

zgodnie z którym strony ustaliły zamiar sprzedaży przez T-Bull na rzecz PMI lub podmiotu 

wskazanego przez PMI gier / projektów gier oraz licencji do wybranych modułów wykorzystywanych 

w grach.  

 

 Raport roczny za 2020 rok 

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Zarząd T-Bull S.A. opublikował raport roczny za 2020 rok, w którym 

spółka wypracowała 10,58 mln zł przychodów i 1,83 mln zł zysku netto. W okresie tym gry T-Bull 

zostały 

pobrane 80 mln razy, co daje średnią 219 tys./dzień. Pełny raport znajdą Państwo pod adresem: 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,470583 

 

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

 

 Raporty EBI 

Lp. Data Numer Temat 

1. 10.04.2021 8/2021 Raport miesięczny za marzec 2021 roku 

2. 22.04.2021 9/2021 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki 

   

Raporty ESPI 

Lp. Data Numer Temat 

1. 01.04.2021 19/2021 
Podpisanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży 100% udziałów spółki 

Laguna Capital Sp. z o.o. 

2. 07.04.2021 20/2021 Zawarcie Listu Intencyjnego z Orphinic Scientific oraz Advertigo 

3. 07.04.2021 21/2021 Zawarcie Listu Intencyjnego z Alior Bank 

4. 09.04.2021 22/2021 Wypowiedzenie przez Alior Bank S.A. Listu Intencyjnego 

5. 14.04.2021 23/2021 

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego w drodze emisji akcji serii F 

6. 14.04.2021 24/2021 
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej dot. objęcia udziałów spółki Open 

Routing Sp. zo.o. 

7. 19.04.2021 25/2021 Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i Blumerang Investors S.A. 

8. 19.04.2021 26/2021 Skup akcji własnych 

9. 20.04.2021 27/2021 Zawarcie Listu Intencyjnego z AON POLSKA sp. z o.o. 

10. 20.04.2021 28/2021 Zawarcie Term-sheet dot. objęcia udziałów spółki Minte.ai 

11. 22.04.2021 29/2021 Objęcie akcji spółki LaserTec S.A. 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,470583
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


 
Kwiecień 2021 

 
                     www.jrholding.pl                                                                                         ~ 22 ~ 

12. 30.04.2021 30/2021 Sprzedaż 100% udziałów spółki Laguna Capital sp. z o.o. 

13. 30.04.2021 31/2021 
Podpisanie Term-Sheet w sprawie połączenia Orphinic Scientific sp. 

z o.o. z Advertigo S.A. 

 
KALENDARZ INWESTORA 

 

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

 10 czerwca 2021 r. – Raport miesięczny za maj 2021 r. 

 

 

 

Z poważaniem 

January Ciszewski  

 Prezes Zarządu   


