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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 

w imieniu Zarządu JR HOLDING ASI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport miesięczny za sierpień 
2021 roku.  
 
W sierpniu 2021 r. odnotowaliśmy spadek wartości naszych aktywów o kwotę 30,7 mln zł, a wartość 
naszego portfela na koniec miesiąca osiągnęła poziom 612,2 mln zł. Sytuacja na rynku NewConnect 
(na którym mamy znaczącą ekspozycję), po dużych spadkach, powoli się stabilizuje. Sądzę, że 
jesteśmy w dobrym okresie, bowiem poziomy wyceny wielu z naszych Spółek są atrakcyjne. 
 
W minionym miesiącu opublikowaliśmy raport za II kwartał bieżącego roku. Biorąc pod uwagę ilość 
spółek, które wzbogaciły nasz portfel w ostatnich miesiącach, doskonale dostrzegalne jest 
ukierunkowanie na dalszej dywersyfikacji portfela poprzez kolejno realizowane transakcje. Dążąc             
do większej dywersyfikacji aktywów wybieramy podmioty, które w naszej opinii powinny dać 
ponadprzeciętną stopę ̨zwrotu w nadchodzących okresach. Biznes cyfrowy, ze szczególnym naciskiem 
na praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, to jedna z najszybciej 
rosnących gałęzi gospodarki, dlatego też będzie zajmował istotne miejsce w naszych inwestycjach.  
 
Kilka projektów z naszego portfela (spośród spółek nienotowanych na GPW), które dynamicznie                   
się rozwijają, poprawiło swoje wyceny poprzez nowe emisje oraz poprzez nowe transakcje,                               
co powinno mieć odzwierciedlenie w wycenach w bieżącym kwartale. Wyceny pozostałych spółek 
będziemy aktualizować na koniec roku, pokazując naszym Inwestorom aktualną wycenę całego 
portfela JRH. 
 
Procesy połączeniowe spółek, w które jesteśmy zaangażowani, poprzez realizację kolejnych etapów 
– pomimo kilku problemów legislacyjnych mających wpływ na czas procesu połączenia – są 
nieustannie procedowane. Uważam, że znacząca część projektów połączeniowych zakończy się                       
w tym roku, a pozostałe na początku przyszłego, co uporządkuje wyceny oraz nasze zaangażowanie 
w dany projekt.  
  
Ponadto w dniu 26 sierpnia 2021 r. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego JRH                          
z kwoty 3.900.000,00 zł do kwoty 4.065.460,80 zł, tj. o kwotę 165.460,80 zł. Podwyższenie kapitału 
było wynikiem emisji 1.654.608 akcji zwykłych na okaziciela serii F, które objęte zostały przez 
akcjonariuszy KBJ S.A. zgodnie z umową inwestycyjną. 
 
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 31 SIERPNIA 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 2,41 % 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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PORTFEL INWESTYCYJNY JR HOLDING ASI S.A. - STAN NA 31 SIERPNIA 2021 R. 

 

Pozycja 

Liczba 

akcji/udziałów 

(szt.) 

Udział w 

kapitale (%) 

Wartość 

31.07.2021 

 (tys. zł) 

Wartość 

31.08.2021 

 (tys. zł) 

COLUMBUS ENERGY S.A. 10 274 286 14,94% 378 299 369 463 

ALL IN! GAMES S.A. 4 620 000 7,70% 40 656 31 832 

SYNERGA.FUND S.A. 40 777 244 14,93% 7 952 7 862 

OXYGEN S.A. 1 974 750 2,29% 1 461 1 438 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 2 600 000 11,08% 1 768 1 404 

AVATRIX S.A. 4 010 000 31,55% 4 652 4 371 

NEXITY GLOBAL S.A. 400 000 4,00% 4 020 2 384 

BERG HOLDING S.A. 1 742 000 7,57% 3 832 3 571 

MEDCAMP S.A. 7 620 000 29,14% 17 526 15 758 

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A. 1 380 635 33,68% 16 015 14 014 

4CELL THERAPIES S.A. 2 200 000 11,70% 402 402 

KBJ S.A. 912 304 50,94% 15 327 15 418 

ONE MORE LEVEL S.A. 1 502 126 2,81% 7 436 8 097 

BABACO S.A. 225 000 41,81% 50 50 

T-BULL S.A. 4 950 0,42% 107 110 

EASYCALL.PL S.A. 376 500 31,08% 9 789 8 509 

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

ADVERTIGO S.A. 15 000 000 50,42% 9 690 7 380 

NOCTILUCA S.A. 37 613 2,78% 527 527 

TRIGGO S.A. 7 300 0,47% 1 007 1 007 

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

PERGAMIN Sp. z o.o. 19 5,60% 500 500 

OPENAPP Sp. z o.o. 45 15,52% 1 500 1 500 

CYPHERDOG Sp. z o.o. 25 20,00% 1 000 1 000 

MINTE.AI Sp. z o.o. 61 8,16% 1 163 1 163 

LIVEKID OPERATIONS Sp. z o.o. 33 11,00% 4 000 4 000 

KPM INVEST Sp. z o.o.* 12 500 100,00% 63 722 59 297 

ZIELONA Sp. z o.o.** 2 572 100,00% 7 626 8 260 

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%  3927  3927 

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 

SIDLY Sp. z o.o. 57 10,52% *** *** 

  SUMA: 642 900 612 190 

Spadek wartości aktywów w sierpniu 2021 r.: -30,71 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. 

*** JRH zobowiązał się do zachowania w poufności informacji o cenie nabycia udziałów przez okres 6 m-cy od dnia nabycia. 
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WYKRES ZMIANY WARTOŚCI PORTFELA W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY 

 

W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy spadek wartości aktywów o 30,71 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:                     31.08.2021 r. 

Kurs:                              11,00 zł 

Kapitalizacja:         447,2 mln zł 

Stopa zwrotu*: 

1 miesiąc:                      -13,39 % 

3 miesiące:                    -9,84 % 

6 miesięcy:                    -20,86 % 

1 rok:                            -51,75 %  
Źródło: https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=JRHOLDING  

 

* Stopy zwrotu kalkulowane przy założeniu braku korekty historycznego kursu akcji o wartość Jednostkowego 
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STOPY ZWROTU ZE SPÓŁEK PORTFELOWYCH NOTOWANYCH NA GPW 
 

Spółka 

Kurs  
na dzień 

31.08.2021 
(zł) 

Stopy zwrotu z inwestycji 

1 miesiąc 
od 1 sierpnia 2021 

do 31 sierpnia 2021 

6 miesięcy 
od 1marca 2021  

do 31 sierpnia 2021 

1 rok 
od 1 września 2020  
do 31 sierpnia 2021 

od początku 
inwestycji  

do dnia  
31 sierpnia 2021*  

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % 

zysk/strata 
na 1 akcję 

(zł) 
zmiana % Zmiana % 

COLUMBUS ENERGY S.A. 35,96 -0,86 -2,3% -11,44 -24,1% -50,34 -58,3% 60 849,2% 

ALL IN! GAMES S.A. 6,89 -1,91 -21,7% -4,51 -39,6% -15,61 -69,4% 134,4% 

SYNERGA.FUND S.A. 0,1928 -0,0022 -1,1% -0,0472 -19,7% -0,1372 -41,6% 864,0% 

ONE MORE LEVEL S.A. 5,39 0,44 8,9% -1,13 -17,3% -2,69 -33,3% -32,6% 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 0,54 -0,14 -20,6% -0,31 -36,5% -0,56 -50,9% 8,0% 

OXYGEN S.A. 0,728 -0,012 -1,6% -0,272 -27,2% -0,352 -32,6% 45,3% 

MEDCAMP S.A. 2,068 -0,232 -10,1% -1,432 -40,9% -8,332 -80,1% 894,2% 

BERG HOLDING S.A. 2,05 -0,15 -6,8% -0,85 -29,3% -1,85 -47,4% 73,7% 

AVATRIX S.A. 1,09 -0,07 -6,0% -0,08 -6,8% -0,38 -25,9% -9,2% 

NEXITY GLOBAL S.A. 5,96 -4,09 -40,7% -11,64 -66,1% -21,84 -78,6% -72,9% 

T-BULL S.A. 22,20 0,50 2,3% -5,70 -20,4% -3,10 -12,3% 0,9% 

BBI S.A. 10,15 -1,45 -12,5% -5,45 -34,9% 7,09 231,7% 322,9% 

EASYCALL.PL S.A. 22,60 -3,40 -13,1% 6,00 36,1% 19,60 653,3% 13,7% 

KBJ S.A. 16,90 0,10 0,6% -5,10 -23,2% 2,50 17,4% -41,9% 

ADVERTIGO S.A. 0,492 -0,154 -23,8% -0,818 -62,4% 0,19 62,9% 146,0% 

 

*  Stopa zwrotu liczona od średniej ceny nabycia akcji do portfela przez JR HOLDING ASI S.A. 
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W uzupełnieniu do powyższej tabeli: 

− 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 SIERPNIU 2021 ROKU 
 

• Skup akcji własnych 

 

W sierpniu 2021 r. dokonaliśmy skupu akcji własnych w łącznej ilości 3 025 sztuk. 

Na koniec sierpnia 2021 r. posiadaliśmy 239 725 akcji własnych, co stanowiło 0,59% w kapitale 

zakładowym oraz 0,59% w ogólnej liczbie głosów na WZ, średnia cena zakupu wyniosła 11,03 zł. 

 

• Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku 

 

W dniu 10 sierpnia 2021 roku opublikowaliśmy treść raportu miesięcznego za lipiec 2021 roku,                            

w którym odnotowaliśmy spadek wartości naszych aktywów o kwotę 88,65 mln zł, a wartość naszego 

portfela na koniec lipca osiągnęła poziom 642,9 mln zł. 

 

• Zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży papierów wartościowych o istotnej 

wartości 

 

W dniu 13 sierpnia 2021 roku JRH zawarł z Panem Januarym Ciszewskim oraz ze spółką Kuźnica 

Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (podmiot zależny od Pana Januarego Ciszewskiego) 

przedwstępne warunkowe umowy sprzedaży odpowiednio 150.000 sztuk oraz 250.000 sztuk 

posiadanych przez JRH akcji Columbus Energy S.A. w łącznej liczbie 400.000 akcji, za cenę 45,00 zł za 

każdą akcję, tj. za łączną kwotę 18 mln zł. Realizacja Umów i podpisanie przyrzeczonych umów 

sprzedaży akcji Columbus nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, jednak po wcześniejszym 

spełnieniu się łącznie obydwu następujących warunków: 

 wyrażenia w formie pisemnej zgody na realizację Umów przez wszystkie strony umowy 

inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy z dnia 8 października 2019 roku z późn. zm. oraz umowy             

Lock-up i Tag-along z dnia 18 lutego 2019 r. z późń zm., obu zawartych pomiędzy akcjonariuszami 

Columbus, a których stronami są m.in. odpowiednio JRH i Pan January Ciszewski oraz JRH; 

 wyrażenia w formie uchwały zgody na realizację Umów przez Radę Nadzorczą JRH. 

 

Zapłata za akcje nastąpi w drodze przelewów środków pieniężnych na rachunek bankowy JRH, gdzie 

do 16 sierpnia 2021 r. w postaci zaliczki w łącznej wysokości 8,5 mln zł, do 30 września 2021 r. 8 mln zł 

oraz pozostałe 1,5 mln zł w terminie 3 dni od daty podpisania umów przyrzeczonych. 

 

• Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. 

 

W dniu 16 sierpnia 2021 roku opublikowaliśmy treść raportu kwartalnego za okres od 01.04.2021 r. do 

30.06.2021 roku. Wartość portfela inwestycyjnego JR HOLDING na koniec drugiego kwartału br. 

wyniosła 728 mln zł. Konsekwentnie dążymy do dalszej dywersyfikacji portfela poprzez kolejno 

realizowane transakcje. 
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• Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki 

 

W dniu 26 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 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, a także 

wynikających z tego zmian §5 ust. 1 Statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało 

dokonane w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji akcji na okaziciela serii F, na podstawie 

uchwały Zarządu Spółki z dnia 13 kwietnia 2021 r.  

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.065.460,80 zł (cztery miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 40.654.608 (czterdzieści milionów 

sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiem) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja. 

 

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

 
• MOTIVIZER SP. Z O.O. 

 

Motivizer został wybrany jako dostawca systemu wsparcia HR przez dwie kolejne spółki z branży 

farmaceutycznej: Astra Zeneca Pharma Poland i Adamed Pharma S.A.  

Jednocześnie w ramach wcześniej podpisanych umów Motivizer rozpoczął świadczenie usług dla 

Rossman Polska, Arval Service Lease Polska sp. z o.o. i Polpharma Biologics. 

Ponadto w ramach ciągłego rozwoju Systemu Motivizer przygotowany i uruchomiony został 

rozszerzony moduł Kaizen wspierający ciągłe doskonalenie efektywności procesów produkcyjnych.  

 

• PERGAMIN SP. Z O.O. 

 

W sierpniu br. Pergamin nawiązał współpracę z Renault Trucks. Na koniec sierpnia 2021 r. Pergamin 

posiadał już 270 klientów i prawie 20 000 użytkowników platformy. Pergamin to polski startup, który 

umożliwia cyfrowe zarządzanie umowami w oparciu o dane (data-driven contract management). 

Narzędzie pozwala na zautomatyzowane tworzenie, negocjowanie, elektroniczne podpisywanie i 

przechowywanie umów, a także wymianę danych i integrację z innymi narzędziami. 

 

• COLUMBUS ENERGY S.A. 

 

− Dalsze istotne zmiany w składzie organów Nexity Global S.A., wchodzącej w skład Grupy 

Kapitałowej Columbus Energy S.A. 

W dniu 9 sierpnia 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował, iż w tym samym dniu Pani 

Katarzyna Wyskiel - Kmiecik złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Nexity Global 

S.A. Członkowie Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. podjęli uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady 

Nadzorczej Pana Bartosza Polaka, a następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie odwołania 

Pana Dawida Kmiecika z Zarządu Nexity Global S.A. oraz w sprawie zlecenia audytu działalności Nexity 

Global S.A. w okresie, w którym Pan Dawid Kmiecik pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Nexity Global 

S.A, w szczególności w zakresie: 

 prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce Nexity Global S.A., 

 prawidłowości i rzetelności prowadzenia projektów z zakresu produkcji oprogramowania, 

 prawidłowości i rzetelności wypełniania obowiązków spółki publicznej, 

 wszelkich działań Prezesa Zarządu Nexity Global S.A. mogących nosić znamiona działania                     

na szkodę Spółki Nexity Global S.A. 
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− Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 r. 
W dniu 16 sierpnia 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. opublikował treść skonsolidowanego 

raportu okresowego za II kwartał 2021 r., w którym odnotował 7,54 mln zł skonsolidowanego zysku 

netto (w tym 4,88 mln PLN zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), zysk operacyjny 

wyniósł 7,89 mln zł a skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 178,04 mln zł. 

 

• ALL IN! GAMES S.A.  

 

− Popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Chernobylite 

W dniu 3 sierpnia 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. poinformował, iż zgodnie z informacjami 

otrzymanymi od The Farm 51 Group S.A., od dnia premiery w wersji wczesnego dostępu na PC do dnia 

3 sierpnia 2021 r., wolumen sprzedanych kopii gry Chernobylite na komputery PC wyniósł ponad 

200.000 sztuk. Spółka partycypuje w zyskach ze sprzedaży Gry, zarówno w wersji konsolowej jak 

również na PC. Przychód netto ze sprzedaży pełnej gry na PC zostanie ujęty w sprawozdaniu 

finansowym za III kwartał 2021 roku. 

Gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem graczy skutkującym oceną na poziomie 8.4 w systemie 

Metacritic. Platforma Steam zapewnia swoim użytkownikom prawo do zwrotu zakupionych 

produktów, więc przedstawione powyżej informacje mogą ulec zmianie. 

 

− Podpisanie listu intencyjnego z Punch Punk S.A. 

W dniu 12 sierpnia 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. zawarł ze spółką Punch Punk S.A. z siedzibą                

w Łodzi („Parnter”) list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły negocjacje zmierzające                

do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry przy założeniu, że All In! Games będzie pełnił rolę 

wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż oraz marketing gry. 

Negocjacje powinny zakończyć się w IV kwartale 2021 roku podpisaniem przez strony umowy 

wydawniczej, regulującej zasady współpracy stron przy stworzeniu i wydaniu gry. 

Zakładany budżet developerski gry ustalony został na kwotę nie mniejszą niż 1,9 mln PLN, natomiast 

łączna wartość środków zaangażowanych w grę przez All In! Games wyniesie nie mniej niż 3,6 mln PLN. 

Strony ustaliły również, że na podstawie zawartej umowy wydawniczej, Partnerowi przysługiwały będą 

tantiemy nie mniejsze niż: 

 10% dochodu netto uzyskiwanego przez All In! Games ze sprzedaży gry – do momentu zwrotu 

kwoty odpowiadającej budżetowi developerskiemu, 

 60% dochodu netto uzyskanego przez All In! Games ze sprzedaży gry – od momentu zwrotu kwoty 

odpowiadającej budżetowi developerskiemu. 

 

− Wykup i umorzenie obligacji serii D1 

W dniu 31 sierpnia 2021 r. Zarząd ALL IN! GAMES S.A. dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres 

odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich wyemitowanych Obligacji serii D1 w liczbie 410 sztuk, 

o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 410.000,00 zł. 

Wykup Obligacji serii D1 odbył się zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji tych Obligacji. 

Obligacje serii D1 wyemitowane zostały przez ALL IN! GAMES sp. z o.o., której połączenie z Emitentem 

zostało zarejestrowane w dniu 06 czerwca 2020 r. 

 

− Podpisanie listu intencyjnego z wydawcą Future Friends Games Limited 

W dniu 31 sierpnia 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. zawarł ze spółką Future Friends Games Limited 

z siedzibą w Broadstairs, Wielka Brytania (dalej: Partner) list intencyjny, na podstawie którego Strony 

rozpoczęły negocjacje zmierzające do współpracy przy wydaniu gry Exo One na konsole PlayStation i 

Nintendo Switch oraz przyznania przez Partnera Spółce wyłącznego ogólnoświatowego prawa i licencji 

na komercyjną dystrybucję wersji wydawniczych Gry. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie             



 
Sierpień 2021 

 
                       www.jrholdingasi.pl                                                                           ~ 9 ~ 

do dnia 30 listopada 2021 roku podpisaniem przez Strony umowy regulującej zasady współpracy Stron 

(dalej: Umowa Główna). 

Ponadto, niezależnie od zawarcia Umowy Głównej, od 1 września 2021 r. All in! Games będzie 

świadczyć na rzecz Partnera usługę portowania i Quality Assurance Gry na konsole Xbox One i Xbox 

Series X. 

Podpisanie Listu Intencyjnego jest pierwszym krokiem do stworzenia przez Spółkę alternatywnych 

kanałów generujących przychody poprzez świadczenie usług portowania i Quality Assurance dla firm 

trzecich. 

 

• KBJ S.A. 

 

− Raport okresowy za II kwartał 2021 r. 

W dniu 16 sierpnia 2021 roku Zarząd KBJ S.A. opublikował treść raportu okresowego za II kwartał 2021 

roku, w którym przychody netto ze sprzedaży osiągnęły 16 432,3 tys. zł, co oznacza wzrost o 1 770,1 

tys. zł (12,1%) wobec osiągniętych w analogicznym kwartale ub. r. KBJ S.A. osiągnęła zysk netto w II 

kwartale 2021 r. wysokości 702,1 tys. zł, wobec straty w wysokości 1 174,2 tys. zł poniesionej                              

w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Zysk EBITDA osiągnięty w I półroczu b.r. wyniósł 1 233,5 tys. zł, co oznacza poprawę o 1 268,4 tys. zł 

wobec 35 tys. zł straty w I półroczu 2020 r. 

 

− Rejestracja zmian statutu przez Sąd 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Zarząd KBJ S.A. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 27 sierpnia 

2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian 

Statutu uchwalonych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r. 

 

• OXYGEN S.A. 

 

− Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej 

W dniu 4 sierpnia 2021 roku spółka zależna Oxygen S.A., tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą                  

we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z Ubisoft Mobile Games z siedzibą we Francji (dalej: Ketchapp) 

umowę, której przedmiotem jest współpraca w zakresie wydawania gry pod nazwą "Money Merge" 

stworzonej przez MTG. 

Na podstawie Umowy, Ketchapp zyskał wyłączne prawa do publikacji Gry, w okresie trwania umowy 

na wszystkich obecnych i przyszłych platformach, a także prawo do używania znaku towarowego. 

Zasięg terytorialny objął cały świat. Tym samym MTG zobowiązała się do niepublikowania Gry ani 

dysponowania prawami do niej na rzecz innych podmiotów wydawniczych. 

Strony ustaliły, iż MTG przysługiwać będzie wynagrodzenie, określone procentowo od zysku netto 

osiągniętego przez Ketchapp z dystrybucji Gry, a umowa obowiązuje od dnia podpisania przez okres 

10 lat, z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy jednoroczne. 

 

− Zawarcie ramowej umowy o współpracy 

W dniu 13 sierpnia 2021 roku spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z podmiotem prawa handlowego (dalej: Producent) ramową umowę 

współpracy. 

Mocą Umowy, Producent zobowiązuje się do stworzenia i dostarczenia MTG gier wskazanych w 

Umowie, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem. MTG zobowiązuje się do promocji oraz 

marketingu gier objętych Umową oraz poniesienia nakładów finansowych na marketing i promocję 

danej gry, stosownie do potrzeb, aktualnego zainteresowania daną grą i stanu rynku. MTG jest 

uprawniony do podjęcia decyzji o momencie rozpoczęcia działań promocyjnych i sprzedażowych                      

w odniesieniu do danej gry według własnego uznania, na każdej platformie, na której uzna to za 

stosowne. 
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Przychody z gier objętych Umową Strony podzielą proporcjonalnie między siebie w równych 

proporcjach po 50% przychodów z dystrybucji gier, rozliczany w okresach miesięcznych. Umowa 

została zawarta na okres 5 lat od dnia jej zawarcia.  

 

− Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku 

W dniu 13 sierpnia 2021 roku Zarząd Oxygen S.A opublikował treść skonsolidowanego raportu 

okresowego za II kwartał 2021 roku, w którym przychody netto ze sprzedaży osiągnęły 817 tys. zł, 

natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła 688 tys. zł. 

 

• BERG HOLDING S.A.  

 

− Raport okresowy za II kwartał 2021 roku 

W dniu 13 sierpnia 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. opublikował treść raportu okresowego Spółki 

obejmującego II kwartał 2021 roku (korektę raportu Zarząd Spółki opublikował w dniu 31 sierpnia 2021 

r.), w którym osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 4,7 mln zł, wobec 2,9 mln zł w analogicznym 

okresie zeszłego roku. Poziom kosztów działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym 2021 roku 

w kwocie 4,9 mln zł, wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku (2,8 mln zł), z uwagi na 

powrót do realizacji remontów nieruchomości i ponoszenia w związku z tym nakładów na inwestycje. 

Strata netto w II kwartale 2021 roku wyniosła 2,4 mln zł. 

 

− Uruchomienie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. sprzedaży na platformie 

Amazon.de 

W dniu 16 sierpnia 2021 roku spółka zależna od Berg Holding S.A., tj. NETSU S.A. ukończyła prace 

związane z rozpoczęciem sprzedaży pomp ciepła marki NETSU, tj. FEHU SPLIT oraz URUZ MONOBLOK 

na platformie Amazon w krajach niemieckojęzycznych. Produkty Spółki zależnej będą dostępne w 

sklepie Amazon dla klientów z adresem z Niemiec oraz Austrii. Zamówienia z Amazon Emitent będzie 

realizował wysyłając pompy do sortowni w Niemczech, skąd indywidualne przesyłki trafią do lokalnej 

dystrybucji wewnątrz kraju docelowego. 

 

− Przychody ze sprzedaży Berg Holding S.A. osiągnięte w lipcu i sierpniu 2021 roku 

W dniu 31 sierpnia 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. poinformował, że jednostkowe przychody ze 

sprzedaży netto Spółki za okres od 1 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 roku wyniosły 11.918.039,42 zł. 

Oznacza to wzrost o 77,8% w stosunku do przychodów osiągniętych przez Spółkę w pierwszym 

półroczu 2021 roku. 

W ujęciu narastającym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 sierpnia 2021 roku Spółka wypracowała 

przychody ze sprzedaży netto na poziomie 18.620.175,76 zł. 

Na wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Spółkę w lipcu i sierpniu 2021 roku istotny 

wpływ miała m.in. sprzedaż nieruchomości zgodnie z przyjętym planem sprzedaży. 

 

• NEXITY GLOBAL S.A. 

 

− Dalsze bezprawna działania Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 W dniu 2 sierpnia 2021 r. Zarząd Nexity Global S.A. poinformował o bezprawnych działaniach 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pawła Piotrowskiego polegających na zwoływaniu posiedzeń 

Rady Nadzorczej bez zachowania wymaganych przepisami prawa i statutem formalności, w tym bez 

prawidłowego zaproszenia Członka Rady Nadzorczej Katarzyny Wyskiel-Kmiecik. 

Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Piotrowski w dniu 30 lipca 2021 r., o godz. 12:20 

poinformował e-mailowo pozostałych Członków Rady Nadzorczej, iż wysłano do nich zaproszenie na 

posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 6 sierpnia 2021 r. Przekazując tę informację 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Piotrowski – nie przekazał żadnych dodatkowych informacji, 

w tym na temat porządku obrad ani planowanych uchwał Rady Nadzorczej, co uniemożliwiało 
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prawidłowe przygotowanie się do podejmowania istotnych decyzji dotyczących funkcjonowania spółki 

Emitenta. 

W związku z powyższym Członek Rady Nadzorczej – Pani Katarzyna Wyskiel-Kmiecik – w dniu 30 lipca 

2021 r. o godz. 13:01 zwróciła się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Pawła Piotrowskiego 

– z prośbą o przedstawienie porządku obrad wraz z propozycjami uchwał dla zaplanowanego 

posiedzenia do godziny 15:00. Nie otrzymawszy odpowiedzi Pani Katarzyna Wyskiel-Kmiecik ponowiła 

zapytanie w dniu 1 sierpnia 2021 r. o 10:48. Również nie otrzymała na nie odpowiedzi. 

Tymczasem zgodnie z art. 6 ust. 141 Statutu Spółki w zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady 

Nadzorczej należy podać co najmniej proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej, a zmiana tego 

porządku obrad może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie rady i żaden z nich 

nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad. 

 

− Złożenie wniosku o zabezpieczenie 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. Zarząd Nexity Global S.A. powziął informację o złożeniu w tym samym dniu 

przez Pana Dawida Kmiecika wniosku o udzielenie zabezpieczenia do Sądu Okręgowego w Krakowie, 

IX Wydziału Gospodarczego przeciwko Spółce. 

Pan Dawid Kmiecik wniósł o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, tj. o stwierdzenie nieważności, 

na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego: 

1) uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 4/07/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie zawieszenia,                 

z ważnych powodów, w czynnościach Pana Dawida Kmiecika jako członka zarządu i prezesa Zarządu 

Spółki (dalej jako: "Uchwała w sprawie zawieszenia"); 

2) uchwały Rady Nadzorczej Spółki 5/07/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie powołania członka 

zarządu spółki pod firmą Spółki w osobie pana Dawida Zielińskiego; a także 

3) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 lipca 2021 r. w przedmiocie powołania członka zarządu 

Spółki w osobie pana Michała Gondka; 

- ewentualnie – o stwierdzenie nieważności ww. uchwał na podstawie stosowanego per analogiam art. 

425 kodeksu spółek handlowych. 

 

Pan Dawid Kmiecik wniósł o zabezpieczenie ww. roszczeń poprzez: 

1) unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania, poprzez zawieszenie                             

w wykonywaniu obowiązków członków Zarządu Pana Dawida Zielińskiego oraz Pana Michała Gondka; 

2) zakazanie ww. osobom składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu Spółki; 

3) zakazanie członkom Rady Nadzorczej Spółki dokonywania jakichkolwiek zmian w składzie Zarządu 

Spółki; 

4) wstrzymanie wykonania Uchwały w sprawie zawieszenia; 

5) zawieszenie postępowania rejestrowego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia                     

w Krakowie, XI Wydziałem Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, mającego za przedmiot 

ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki zmian, wynikających                   

z podjęcia ww. uchwał. 

 

− Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 18:17 Pani Katarzyna Wyskiel-Kmiecik złożyła rezygnację z pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. ze skutkiem natychmiastowym. 

 

• EASYCALL.PL S.A. 

 

− Zawarcie umowy połączeniowej z SatRevolution S.A. 

W dniu 6 sierpnia 2021 roku Zarząd Easycall.pl S.A. zawarł z SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

(dalej: SatRevolution) oraz głównymi akcjonariuszami ECL tj. Januarym Ciszewskim i Arturem Błasikiem, 

a także głównymi akcjonariuszami SatRevolution tj. Radosławem Łapczyńskim, Grzegorzem Zwolińskim 
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i Damianem Fijałkowskim, umowę połączeniową, której przedmiotem jest zobowiązanie się przez 

strony Umowy do dokonania transakcji polegającej na wymianie akcji SatRevolution na akcje ECL. 

 

Strony Umowy uzgodniły, że przedmiotem Transakcji będzie objęcie przez będących Stroną Umowy 

akcjonariuszy SatRevolution akcji ECL w liczbie zapewniającej większość głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, oraz nabycie przez ECL od tych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji 

SatRevolution, w liczbie zapewniającej większość głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udział w 

Transakcji będą mogli wziąć także wszyscy pozostali akcjonariusze SatRevolution, niebędący Stronami 

Umowy. Ostateczny stosunek wymiany akcji, tj. liczba oferowanych do objęcia akcji ECL oraz liczba 

zbywanych tytułem wkładu niepieniężnego akcji SatRevolution, zostanie ustalony na podstawie 

wyceny godziwej akcji SatRevolution sporządzonej przez biegłego rewidenta. 

 

Strony zobowiązały się zrealizować Transakcję do 28 stycznia 2022 r., przy czym termin ten jest 

uzależniony od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu 

SatRevolution, w tym podwyższenia kapitału zakładowego SatRevolution, co z przyczyn formalnych 

musi nastąpić przed realizacją Transakcji. 

 

− Raport okresowy za II kwartał 2021 roku 

W dniu 7 sierpnia 2021 roku Zarząd easyCall.pl S.A. opublikował treść raportu okresowego za II kwartał 

2021 roku, w którym strata netto wyniosła 69 tys. zł. 

 

− Otrzymanie zawiadomienia w trybie ustawy o ofercie publicznej - zawarcie porozumienia 

W dniu 10 sierpnia 2021 roku Zarząd easyCALL.pl S.A. otrzymał zawiadomienie sporządzone w trybie 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez działających w porozumieniu 

Pana Artura Błasika, Pana Januarego Ciszewskiego, Pana Radosława Łapczyńskiego, Pana Grzegorza 

Zwolińskiego oraz Pana Damiana Fijałkowskiego. 

Zgodnie z treścią zawiadomienia, porozumienie akcjonariuszy posiadało łącznie 55,72% głosów na 

walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia zawiadomienia. 

   

• MEDCAMP S.A. 
 

− Raport za II kwartał 2021 r. 

W dniu 13 sierpnia 2021 roku Zarząd Spółki Medcamp S.A. opublikował treść raportu okresowego                  

za drugi kwartał 2021 roku, w którym odnotował stratę neto 4,3 mln zł. Medcamp S.A. zamierza 

kontynuować prace związane z rozwojem projektów w branży biotechnologicznej i medycznej                         

w oparciu o posiadane aktywa. 

  

− Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

W dniu 26 sierpnia 2021 roku Zarząd Spółki Medcamp S.A. poinformował o zwołaniu na dzień 22 

września 2021 roku na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie 

Spółki w Poznaniu 60-179 przy ul. Jeleniogórska 16C/3. 

 

• TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 

 

− Raport okresowy za II kwartał 2021 r. 

W dniu 6 sierpnia 2021 roku Zarząd TopLevelTennis.com S.A. opublikował treść raportu okresowego 

Spółki za II kwartał 2021 roku, w którym spółka uzyskała przychody ze sprzedaży netto w wysokości         

11 643,02 zł oraz odnotowała stratę netto w wysokości 337 463,45 zł. 
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− Wybór kierunku rozwoju spółki  

W dniu 19 sierpnia 2021 roku Zarząd TopLevelTennis.com S.A. podjął decyzję o wyborze kierunku 

rozwoju TopLevelTennis.com, polegającym na wydzieleniu obecnej działalności związanej z tenisem 

(dalej: Działalność Szkoleniowa), w której nadrzędnym narzędziem jest platforma szkoleniowa                              

o charakterze sportowo-edukacyjnym pod nazwą "TopLevelTennis.com" (na której zamieszczane                    

są filmy szkoleniowe skupione wokół tenisa), do spółki w 100% zależnej od TopLevelTennis.com (dalej: 

Spółka Zależna). W konsekwencji wydzielenia Działalności Szkoleniowej, rozważana będzie sprzedaż 

Spółki Zależnej, a także poszukiwanie nowych obszarów działalności, w ramach których będzie 

przebiegać rozwój TopLevelTennis.com, w tym również poprzez połączenie TopLevelTennis.com                         

z innym podmiotem.  

 

− Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki 

W dniu 24 sierpnia 2021 roku Zarząd TopLevelTennis.com S.A. otrzymał postanowienie Sądu 

Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, w sprawie 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 2.180.500,00 zł do kwoty 2.347.166,70 

zł i wynikających z tego zmian §8 ust. 1 i §8 ust. 2 Statutu Spółki.  

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w granicach kapitału docelowego, w drodze 

emisji 1 666 667 akcji na okaziciela serii K. 

 

− Rezygnacje Członków Zarządu 

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Panowie Tomasz Mrozowski, Artur Górski i January Ciszewski złożyli 

rezygnacje z pełnienia funkcji w zarządzie spółki TopLevelTennis.com S.A.  ze skutkiem na dzień 31 

sierpnia 2021 r., tj. odpowiednio: 

- Pan Tomasz Mrozowski z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, 

- Pan Artur Górski z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, 

- Pan January Ciszewski z pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

Wszystkie rezygnacje zostały złożone z przyczyn osobistych. 

 

• ONE MORE LEVEL S.A. 

 

− Raport kwartalny za II kwartał 2021 r. 

W dniu 16 sierpnia 2021 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. opublikował treść raportu kwartalnego                 

za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 roku, w którym odnotowano 490% wzrost przychodów netto 

rdr., do 5,35 mln zł. O dynamicznym wzroście przychodów Spółki przesądziła wypłata tantiem z tytułu 

komercjalizacji gry Ghostrunner (w wysokości 1,8 mln zł), jak również przychody Spółki związane                              

z realizacją projektu Ghostrunner 2.  Wynik netto Spółki zwiększył się, w porównaniu z II kwartałem 

2020 r., o ponad 4 mln zł, do 2,72 mln zł. 

  

• T-BULL S.A. 

 

− Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna T-Bull S.A.) z inwestorem umowy 

wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 4 

W dniu 4 sierpnia 2021 roku Supernova zawarła z inwestorem umowę wykonawczą, dotyczącą 

współfinansowania czwartego projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole 

("Projekt nr 4"). 

Na podstawie ww. umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania Projektu                     

nr 4, który zostanie zrealizowany przez Supernova, w zamian za procentowy udział w dochodach                             

z komercjalizacji gry. Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny. Po opracowaniu 

Projektu nr 4, Supernova Studio S.A. będzie posiadaczem praw do gry, niezbędnych dla realizacji celu 

jakim jest wytworzenie i wprowadzenie gry na rynek. 
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− Zmiana statutu w zakresie rejestracji w KRS akcji serii G oraz kapitału warunkowego 

W dniu 5 sierpnia 2021 roku Zarząd T-Bull S.A. poinformował, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu 

zmiany statutu Spółki w zakresie rejestracji: 

 26.316 akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii G o jednostkowej wartości 

nominalnej 0,10 zł; 

 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartości 87.483,40 zł. 

Po rejestracji akcji serii G kapitał zakładowy Spółki wynosi 118.830,50 zł i składa się z 1.188.305 akcji               

o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, które dają prawo do 1.593.305 głosów (405.000 akcji                    

są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i dają prawo do 810.000 głosów).  

 

− Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna T-Bull S.A.) na platformie Steam 

autorskiego symulatora Hospital Renovator 

W dniu 12 sierpnia 2021 roku nastąpiła prezentacja zapowiedzi nowej gry Supernova Studio S.A. na 

platformie Steam – Hospital Renovator. Producentem gry jest Supernova a wydawcą T-Bull S.A. 

  

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

 

 Raporty EBI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 10.08.2021 16/2021 Raport miesięczny za lipiec 2021 roku 

2. 16.08.2021 17/2021 Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku 

   

Raporty ESPI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 14.08.2021 57/2021 
Zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży 

papierów wartościowych o istotnej wartości 

2. 27.08.2021 58/2021 Skup akcji własnych 

  
KALENDARZ INWESTORA 

 

• 10 października 2021 r. – Raport miesięczny za wrzesień 2021 r. 

• 15 listopada 2021 r. – Raport okresowy za III kwartał 2021 r. 

 

 

 

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

