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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 czerwiec 2022 roku.  

W czerwcu 2022 r. odnotowaliśmy spadek wartości naszych aktywów o kwotę 54,9 mln zł, a wartość naszego 

portfela na koniec miesiąca osiągnęła poziom 231,2 mln zł. Sytuacja na rynkach finansowych w tym na New 

Connect z miesiąca na miesiąc się pogarsza (zmniejszają  się obroty), znacząca ilość spółek wyznacza swoje 

minima roczne jak i historyczne. Uważamy, że zbliża się czas powolnego akumulowania wysoko przecenionych 

spółek, ponieważ pesymizm panujący na giełdzie osiąga rekordowy poziom.  

W czerwcu br. uruchomiliśmy wraz z polskimi przedsiębiorcami: Rafałem Brzoską,  Marianem Owerko, Tomaszem 

Misiakiem i  Tomaszem Gołębiewskim  wspólny projekt pod nazwą Smartlink Partners. Nasz projekt zakłada 

utworzenie dwóch funduszy - Smartlink Venture i Smartlink Evolution. Inwestycja przeznaczona jest dla 

inwestorów profesjonalnych, szukających ekspozycji na szybko rosnący sektor nowych technologii w regionie 

CEE, którzy zapraszani będą do projektu. Fundusze wspierane będą przez Ryszarda Chmurę – Prezesa największej 

w Polsce organizacji biznesowej, skupiającej właścicieli i głównych udziałowców największych firm w Polsce - 

Corporate Connections. Postanowiliśmy połączyć siły, aby stworzyć unikalne na polskim rynku fundusze, 

inwestujące w przedsięwzięcia o największym potencjale wzrostu w najbardziej przyszłościowych branżach. 

Połączenie kompetencji wieloletnich przedsiębiorców z doświadczonymi zarządzającymi i szeroką siecią 

kontaktów daje nam większe możliwości wspomagania inwestycji z portfela funduszu. Tej przewagi nie mają 

zarządzający nie będący przedsiębiorcami. 

Ponadto w czerwcu br. wraz z naszą spółką portfelową - Nexity Global S.A. przystąpiliśmy do umowy 

inwestycyjnej określającej warunki inwestycji w The Batteries Sp. z o.o. oraz uzgodniliśmy wprowadzenie tej 

spółki na GPW z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia Nexity Gobal. Wraz z funduszem Aper 

Ventures dokonamy inwestycji w zakładanej łącznej wysokości 18 mln PLN w dwóch transzach, w tym JRH 

obejmie docelowo 392 nowo utworzone udziały stanowiące 12,5% kapitału zakładowego The Batteries w zamian 

za 12 mln PLN. Spółka opracowała i opatentowała nowatorski proces produkcji cienkowarstwowych baterii 

półprzewodnikowych. Spółkę stanowi zespół specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w technologii 

cienkowarstwowej, chemii i fizyce powierzchni, komercjalizacji technologii i operacjach w dużych firmach. 

Równolegle do realizowanych procesów inwestycyjnych, pracujemy nad przejściem na główny parkiet GPW. W 

bieżącym okresie, po złożeniu prospektu emisyjnego do KNF wykonaliśmy aktualizację wszystkich danych o 

wyniki pierwszego kwartału oraz złożyliśmy do Komisji w terminie wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia do 

dokumentacji prospektowej.  

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.jrholdingasi.pl, gdzie w zakładce „PORTFEL” mogą 

Państwo sprawdzić aktualną wycenę naszego portfela inwestycyjnego. 

Dziękując za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają, zapewniamy, że nieprzerwanie dążymy do zwiększenia 

wartości JR HOLDING ASI S.A. dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy. Pragniemy również zaznaczyć, że nasze 

inwestycje w spółki niepubliczne rosną co będzie miało przełożenie na portfel w przyszłych okresach, niestety 

sytuacja na giełdzie zgodnie z naszymi wycenami obniza nam jego wartość (przez spadek kursów spółek 

notowanych wchodzacych w skład portfela JRH ) co jednak stwarza okazje do inwestycji.  

Z poważaniem  

January Ciszewski  

Prezes Zarządu  
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KLUCZOWE INWESTYCJE JR HOLDING ASI S.A. WRAZ Z % UDZIAŁEM POSIADANIA W KAPITALE ZAKŁADOWYM 

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 r. 

 

KBJ S.A. 
50,94% 

 
KBJ to nowoczesna firma informatyczna dostarczająca oprogramowanie i usługi dla 
klientów biznesowych wspierające procesy cyfrowej transformacji. Oferta spółki 
obejmuje systemy analityczne Business Intelligence, ERP, HCM. Dzięki 
kompleksowej ofercie obejmującej pełen cykl życia produktu, od fazy koncepcji 
biznesowej przez wdrożenie, utrzymanie i rozwój, spółka sukcesywnie buduje swoją 
pozycję na rynku informatycznym B2B. 
 

 

MOTIVIZER 
SP Z O.O. 
44,92% 

 
Motivizer jest liderem rynku HR Tech, oferując swoim klientom rzeczywistą 
transformację cyfrową w obszarze HR. System Motivizer to najwyższej jakości 
rozwiązanie w zakresie systemów wsparcia HR - zarządzania świadczeniami 
pozapłacowymi, budowania motywacji i zaangażowania pracowników za pomocą 
szeregu modułów wspierających efektywność i well being. Niezawodny i intuicyjny 
system spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jest zintegrowany z innymi 
systemami klientów (w tym ERP, kadrowo – płacowymi i innymi). 
 

 

OPENAPP 
SP Z O.O. 
26,87% 

 
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. 
 

 

CYPHERDOG SP Z 
O.O. 
23,08% 

 
Cypher.dog jest producentem zaawansowanego oprogramowania szyfrującego w 
modelu subskrypcyjnym (Software-as-a-Service) służącym do bezpiecznej 
komunikacji i transferu danych bez wykorzystania tzw. "strony trzeciej" w procesie 
uwierzytelniania. Oprogramowanie Cypher.dog wykorzystuje otwarte standardy 
rynkowe, takie jak infrastruktura klucza publicznego, szyfrowanie end-to-end oraz 
technologię blockchain. Rozwiązanie Cypher.dog podlega ochronie przez wnioski 
patentowe w USA. 

 

 

HEALTHNOMIC 
S.A. 
17,06% 
(stan po rejestracji 
akcji 
 w KRS) 
 

 
Healthnomic to spółka zajmująca się wykorzystaniem technologii Deep Learning 
oraz Artificial Intelligence w telemedycynie. Łączy medycynę z informatyką, aby 
pomóc pacjentom, ich rodzinom i lekarzom. Zespół Healthnomic tworzy unikalne 
połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczeń medycznych w wykorzystaniu Deep 
Learning oraz Artificial Intelligence. Healthnomic posiada również wieloletnie 
doświadczenie w sprzedaży i marketingu oraz w medycynie i farmacji, dzięki czemu 
potrafi tworzyć sprawdzone modele biznesowe jak również komercjalizować 
rozwiązania i usługi telemedyczne. 
 

 

PERGAMIN 
SP Z O.O. 
11,73% 

 
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. 
Wbudowany podpis elektroniczny sprawia, że proces zawierania umowy odbywa się 
całkowicie cyfrowo i nie wymaga druku, ani wysyłki dokumentów pocztą. 
 

DIGITAL BUSINESS 
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LIVEKID  
SP. Z O.O. 
9,87% 

 
LIVEKID zajmuje się tworzeniem i dystrybuowaniem oprogramowania w branży 
edukacyjnej. Obecnie głównym produktem jest aplikacja do zarządzania żłobkami i 
przedszkolami, natomiast w myśl realizacji długofalowej strategii, LIVEKID rozwija 
komplementarne projekty i rozszerza ofertę produktów cyfrowych dla branży 
dziecięcej 0-7. 
 

 

MINTE.AI  
SP Z O.O. 
14,98% 

 
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. Platforma została zbudowana przez praktyków 
z wieloletnim doświadczeniem na rynku, w sektorze ubezpieczeniowym. 
 

 

FEMION 
TECHNOLOGY 
S.A. 
19,42% 

 
Zgodnie ze strategią na lata 2022-2025 ambicją Femion Technology jest stanie się 
liderem usług płatniczych opartych na rozwiązaniach otwartej bankowości dla 
biznesu w Polsce, jak również zajęcie czołowej pozycji w tym obszarze w Europie. 
Spółka zamierza tworzyć i rozwijać innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz 
świadczyć dzięki ich wykorzystaniu usługi w obszarach: FinTech, PayTech oraz Big 
Data.  

 

 

ONE2TRIBE 
S.A. 
3,30% 

 
One2Tribe jest spółką, która oferuje rozwiązania motywacyjne dla dużych zespołów 
ludzkich. Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy oparte o psychologię 
behawioralną (w tym grywalizację), analizę dużej ilości danych (Machine Learning, 
AI) oraz narzędzia klasy fintech/e-commerce (obsługa wypłaty nagród, prowizji, 
sklep z benefitami pracowniczymi).  
 

 

 
FLEXEE GROUP 
SP. Z O.O. 
5,27%  
 
 

Flexee jest dostarczycielem aplikacji, która daje użytkownikom (pracownikom 
klientów Flexee) dostęp do wynagrodzenia w czasie rzeczywistym, tj. umożliwia 
wypłacenie pieniędzy za każdy przepracowany dzień, bez względu na rodzaj umowy 
jaką pracownik zawarł z pracodawcą. 

 

 

ALL IN! 
GAMES S.A. 
7,60% 

 
Grupa kapitałowa All in! Games prowadzi działalność związaną z wydawnictwem gier 
komputerowych produkowanych przez studia game developerskie. Jednostka w swoich 
działaniach wydawniczych koncentruje się na wydawaniu i tworzeniu gier na platformę 
PC i konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch, kierowanych do nowych jak i 
doświadczonych graczy. 
 

 

ONE MORE 
LEVEL S.A. 
5,49% 
(w tym 2,69 % 
poprzez Zielona 
Sp. z o.o. w 
100% zależną 
od JRH) 

 
One More Level zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i 
konsole. Studio powstało w lipcu 2014 roku i od tego czasu nieustannie zwiększa swój 
potencjał oraz podnosi jakość swoich produktów. Zespół studia tworzy szerokie grono 
osób specjalizujących się w różnych dziedzinach produkcji gier, z doświadczeniem pracy 
w takich firmach jak CD Projekt Red, Techland, Flying Wild Hog, Bloober Team, Anshar 
Studios, Artifex Mundi i innych 
 

 ICE CODE 
GAMES S.A. 
3,16% 

 
Spółka powstała z procesu połączenia z Ice Code Games Sp. z o.o. z Avatrix S.A. Ice Code 
Games to niezależne polskie studio deweloperskie, które tworzy gry przeznaczone na 

GAMING 
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komputery osobiste, a stał się rozpoznawalny po wydaniu cyberpunkowego RTS-a pod 
tytułem Re-Legion.  
 

 

 

EKIPA 
HOLDING S.A. 
13,43% 

 
Grupa Kapitałowa Ekipa Holding powstała z inicjatywy najbardziej znanych 
influencerów w Polsce. Poza rozwojem i projektami związanymi z grupą EKIPA Spółka 
odpowiedzialna będzie za działalność produkcyjną oraz wdrażanie innowacji 
technologicznych i lifestylowych w różnych obszarach życia i biznesu.  
 

 

BABACO S.A. 
40,86% 

 
Babaco prowadzi internetową telewizję edukacyjną dla dzieci i młodzieży. 
Wykwalifikowany zespół nauczycieli codziennie tworzy materiały edukacyjne oparte na 
aktualnym programie nauczania oraz materiały uzupełniające, dla jeszcze lepszej 
jakości i różnorodności publikowanych treści. 
 

 

EDU GAMES 
S.A. 
14,12% 

 
EDU Games jest zarówno wyłącznym właścicielem, jak i operatorem serwisu 
internetowego dyktanda.pl.EDU Games planuje dalszy rozwój w zakresie stworzenia i 
zaimplementowania: modułu korepetycji online (sprzyja temu obecna sytuacja 
pandemii), dyktand ze słuchu, modułu analizy i powtórek błędów ortograficznych, 
modułu Q&A, modułu dziecko/rodzic, gry "Bitwa Ortograficzna", platformy 
"Matematyka" jako serwisu matematycznego o równie rozbudowanych możliwościach 
dla użytkowników. 
 

 

 

COLUMBUS 
ENERGY S.A. 
14,57% 
(w tym 2,41 % 
poprzez KPM Invest 
Sp. z o.o. w 100 % 
zależną od JRH) 

 
Grupa Kapitałowa Columbus Energy prowadzi działalność głównie w zakresie sprzedaży 
i montażu instalacji do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej w technologii 
monokrystalicznej i polikrystalicznej (instalacji fotowoltaicznych) dla gospodarstw 
domowych i biznesu, oferując również instrumenty wsparcia dla klienta w finansowaniu 
nabycia takich instalacji. 
 

 

LASERTEC S.A. 
21,09% 
(stan po rejestracji 
akcji w KRS) 

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

 

 

ONGENO 
SP Z O.O. 
35,28% 

 
ONGENO zajmuje się biotechnologią medyczną. Działalność spółki koncentruje się na 
wykorzystaniu komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Pierwszym 
wdrażanym projektem jest „Autologiczny transfer komórek macierzystych szpiku 
kostnego w terapii stwardnienia rozsianego (SM)”, oparty o innowacyjny, 
opatentowany i unikalny w skali światowej know how. 
 

NOWOCZESNE MEDIA 

ENERGIA ODNAWIALNA 

BIOTECHNOLOGIA 
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MEDCAMP 
S.A. 
29,14% 

 
Nowa strategia Medcamp zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego 
Centrum Badań i Rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna 
spersonalizowana, genetyka, genomika oraz bioinformatyka. 
 

 

4CELL 
THERAPIES 
S.A. 
11,70% 

 
4Cell Therapies rozwija w Polsce technologie CAR-T do leczenia nowotworów, w 
oparciu o własne, oryginalne rozwiązania. Prace badawczo-rozwojowe realizowane są 
w Warszawie i Gliwicach przez młodych, polskich naukowców z doświadczeniem 
międzynarodowym. 
 

 

SIDLY 
SP. Z O.O. 
10,52% 

 
SiDLY to innowacyjna, polska firma technologiczna, której głównym produktem jest 
system teleopieki oparty o autorskie urządzenie medyczne w formie opaski na 
nadgarstek, platformę telemedyczną oraz aplikację. Z systemu SiDLY korzystają m.in. 
POZ, NZOZ i szpitale celem zdalnego monitoringu pacjenta, oraz samorządy w ramach 
opieki senioralnej. 

 

 

 

SATREV S.A. 
3,83% 

 
SATREV specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i eksploatacji satelitów oraz 
analityce danych i tworzy konstelację obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym. Jej celem 
jest stanie się największym światowym operatorem satelitów do obserwacji Ziemi, 
dostarczającym 1024 nanosatelity na niską orbitę okołoziemską do 2026 roku, aby 
zapewnić całodobową obserwację Ziemi. 
 

 

PROMETHEUS 
S.A. 
15,76% 

 
Prometheus jest projektantem oraz producentem nowej klasy dronów – UAV, które 
mogą być wykorzystywane m.in.: do rozmów na odległość w czasie rzeczywistym czy 
automatycznego monitorowania i śledzenie osób praz maszyn. Drony te są 
przeznaczone dla różnych sektorów, w tym: organów ścigania, służb ratowniczych czy 
energetyki. 
 

 

PLANTALUX SP Z 
O.O. 
8,92% 
 

 
Plantalux zajmuje się zaawansowaną technologią wspomagania wzrostu roślin w ściśle 
kontrolowanym środowisku. Głównymi produktami przedsiębiorstwa są 
zaawansowane lampy LED oraz systemy sterowania. Plantalux posiada własne 
laboratorium fotometryczne oraz centrum badawczo rozwojowe typu indor, gdzie 
prowadzone są prace nad nowymi produktami.  
 

 

 
THE BATTERIES 
SP. Z O.O. 
6,90%* 
(stan po rejestracji 
udziałów w KRS) 
 

 
THE BATTERIES to polska spółka założona przez światowej sławy inżynierów, którzy 
wcześniej zaprojektowali niestandardowe urządzenia do produkcji próżniowej dla 
Apple, Samsung, Sharp i innych międzynarodowych korporacji. Spółka opracowała i 
opatentowała nowatorski proces produkcji cienkowarstwowych baterii 
półprzewodnikowych. Spółkę stanowi zespół specjalistów z ponad 20-letnim 
doświadczeniem w technologii cienkowarstwowej, chemii i fizyce powierzchni, 
komercjalizacji technologii i operacjach w dużych firmach. 
 

 

BERG HOLDING 
S.A. 
7,55% 

 
Spółka prowadzi działalność holdingową, opartą na tworzeniu oraz optymalnym 
zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład jej grupy kapitałowej, ukierunkowanym 
na wzrost aktywów w obszarach: fotowoltaika i technologie, e-commerce, zdrowie, 

POZOSTAŁE 
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nieruchomości, a także HoReCa jak również outsourcing usług do podmiotów w grupie 
kapitałowej. 

 

 

M FOOD S.A. 
6,02% 

 
M FOOD S.A. prowadzi działalność holdingową dla podmiotów w branży surowców i 
produktów spożywczych. Głównymi aktywami M FOOD są: spółka CORPO Sp. z o.o. 
Sp.k. - jedna z największych w Europie firm obrotu miodem, CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. 
dedykowana do obrotu miodami ekologicznymi oraz spółka JGV Bulgaria Ltd. 
dedykowana do produkcji miodu. We wrześniu 2021 roku Spółka postanowiła o 
rozpoczęciu nowej działalności w sektorze nowych mediów i nowych technologii. 
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PORTFEL INWESTYCYJNY JR HOLDING ASI S.A. - STAN NA 30 CZERWCA 2022 R. 

Pozycja 

Liczba 

akcji/udziałów 

30.06.2022 (szt.) 

Udział w kapitale 

30.06.2022 (%) 

Wartość 

31.05.2022 

 (tys. zł) 

Wartość 

30.06.2022 

 (tys. zł) 

COLUMBUS ENERGY S.A. 8 361 930 12,16% 70 787 37 963 

ALL IN! GAMES S.A. 4 560 114 7,60% 9 120 6 339 

SYNERGA.FUND S.A. 4 077 725 14,93% 3 670 3 148 

OXYGEN S.A. 1 978 750 2,17% 942 835 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 2 600 000 11,08% 920 1 009 

ICE CODE GAMES S.A. 4 010 000 3,16% 2 927 2 198 

NEXITY GLOBAL S.A. 407 000 4,07% 1 062 1 083 

BERG HOLDING S.A. 1 737 000 7,55% 1 529 1 876 

MEDCAMP S.A. 7 620 000 29,14% 7 620 7 239 

EKIPA HOLDING S.A. (dawniej BBI S.A.) 5 480 135 13,43% 35 183 28 716 

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

KBJ S.A. 912 304 50,94% 13 320 12 727 

ONE MORE LEVEL S.A. 1 500 000 2,80% 4 200 1 740 

BABACO S.A. 225 000 40,86% 50 50 

T-BULL S.A. 4 950 0,42% 56 48 

EASYCALL.PL S.A. 378 846 27,23% 2 546 1 784 

ADVERTIGO S.A. 15 000 000 50,42% 5 760 5 550 

M FOOD S.A. 314 500 6,02% 1 258 1 466 

FEMION TECHNOLOGY S.A. 3 352 364 19,42% 5 790 5 682 

NOCTILUCA S.A. 1 478 0,10% 63 61 

TRIGGO S.A. - - 208 - 

EDU GAMES S.A. 171 497 14,12% 692 692 

ONE2TRIBE S.A. (dawniej JWA S.A.) 1 822 520 3,30% 758 751 

SATREV S.A. 160 885 3,83% 12 871 12 871 

HEALTHNOMIC S.A. 50 000 3,43% 400 400 

PROMETHEUS S.A. 291 313 15,76% 11 944 11 944 

TECH-RISE ASI S.A. 304 414 22,22% 30 30 

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

PERGAMIN Sp. z o.o. 59 11,73% 3 230 3 230 

OPENAPP Sp. z o.o. 90 26,87% 3 000 3 000 

CYPHERDOG Sp. z o.o. 30 23,08% 1 459 1 459 

MINTE.AI Sp. z o.o. 121 14,98% 2 325 2 325 

LIVEKID Sp. z o.o. 165 9,87% 4 785 4 785 

PLANTALUX Sp. z o.o. 71 8,92% 2 700 2 700 

SIDLY Sp. z o.o. 57 10,52% 2 000 2 000 

FLEXEE GROUP Sp. z o.o. 667 5,27% - 1 000 

KPM INVEST Sp. z o.o.* 12 500 100,00% 13 295 7 229 

ZIELONA Sp. z o.o.** 2 572 100,00% 4 530 2 168 

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

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 

TASTEIN Sp. z o.o. 88 88,00% 4 4 

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

  SUMA: 286 176 231 244 

Spadek wartości aktywów w czerwcu 2022 r.:  - 54.93 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 54,93 mln zł, co prezentuje poniższy wykres 

przedstawiający wartość naszego portfela w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

Ticker: JRH 

Data:                      30.06.2022 r. 

Kurs:                                   4,70 zł 

Kapitalizacja:             191,1 mln zł 

Stopa zwrotu: 

1 miesiąc:                       -20,34 % 

3 miesiące:                      -41,10 % 

6 miesięcy:                       -47,19% 

1 rok:                                -62,70% 

2 lata:                              -74,39% 

3 lata:                           +739,29% 

5 lat:                             +440,23% 
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STOPY ZWROTU ZE SPÓŁEK PORTFELOWYCH NOTOWANYCH NA GPW 

 

Spółka 
Kurs  

na dzień 
30.06.2022 (zł) 

Stopy zwrotu z inwestycji 

1 miesiąc 
od 1 czerwca 2022 

do 30 czerwca 2022 

6 miesięcy 
od 1 stycznia 2022 

do 30 czerwca 2022 

1 rok 
od 1 lipca 2021  

do 30 czerwca 2022 

od początku inwestycji  
do dnia  

do 30 czerwca 2022 

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. 4,54 -3,66 -44,63% -13,63 -75,01% -38,76 -89,5% +5 304,8% 

ALL IN! GAMES S.A. 1,39 -0,61 -30,50% -2,02 -59,24% -8,41 -85,8% -53,1% 

SYNERGA.FUND S.A. 0,772 -0,128 -14,22% -0,872 -53,04% -1,283 -62,4% +286,0% 

ONE MORE LEVEL S.A. 1,16 -1,64 -58,57% -3,64 -75,83% -4,38 -79,1% -85,2% 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 0,388 0,034 9,60% -0,04 -9,35% -0,447 -53,5% -22,4% 

OXYGEN S.A. 0,422 -0,054 -11,34% -0,122 -22,43% -0,354 -45,6% -15,8% 

MEDCAMP S.A. 0,95 -0,05 -5,00% -1,05 -52,50% -1,55 -62,0% +356,7% 

BERG HOLDING S.A. 1,08 0,20 22,73% -0,058 -5,10% -1,18 -52,2% -7,5% 

ICE CODE GAMES S.A. 0,548 -0,182 -24,93% -0,532 -49,26% -0,648 -54,2% -54,3% 

NEXITY GLOBAL S.A. 2,66 0,05 1,92% 0,23 9,47% -7,34 -73,4% -87,3% 

T-BULL S.A. 9,62 -1,78 -15,61% -4,06 -29,68% -12,98 -57,4% -56,3% 

EKIPA HOLDING S.A. 5,24 -1,18 -18,38% -1,68 -24,28% -7,26 -58,1% +735,7% 

EASYCALL.PL S.A. 4,71 -2,01 -29,91% -13,84 -74,61% -25,29 -84,3% -76,2% 

KBJ S.A. 13,95 -0,65 -4,45% -0,35 -2,45% -6,25 -30,9% -52,0% 

ADVERTIGO S.A. 0,37 -0,014 -3,65% 0,038 11,45% -0,374 -50,3% +85,0% 

M FOOD S.A. 4,66 0,66 16,50% -0,74 -13,70% -1,34 -22,3% +5 136,0% 

FEMION TECHNOLOGY S.A. 1,695 -0,025 -1,45% -0,405 -19,29% 1,055 164,8% +68,8% 

ONE2TRIBE S.A. 0,412 -0,004 -0,96% 0,012 3,00% -0,128 -23,7% -25,0% 

NOCTILUCA S.A. 41,15 -1,35 -3,18%     +193,9% 
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ISTOTNE WYDARZENIA W CZERWCU 2022 ROKU 

 

 

✓ Skup akcji własnych 

W czerwcu 2022 r. dokonaliśmy skupu akcji własnych w łącznej ilości 11 500 sztuk. 

Na koniec czerwca 2022 r. posiadaliśmy 92 600 akcji własnych, co stanowiło 0,23% w kapitale zakładowym oraz 

0,23% w ogólnej liczbie głosów na WZ, średnia cena zakupu akcji własnych wynosiła 8,04 zł. 

✓ Przystąpienie do umowy inwestycyjnej określającej warunki inwestycji w THE BATTERIES oraz 

dokonanie uzgodnień w sprawie połączenia THE BATTERIES z NEXITY GLOBAL   

W dniu 8 czerwca 2022 r. wraz z NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: NEXITY) przystąpiliśmy do 

umowy inwestycyjnej z dnia 18 września 2020 r. zawartej pierwotnie przez wspólników THE BATTERIES Sp. z o.o. 

z siedzibą w Rzeszowie (dalej: THE BATTERIES), a której stronami obecnie jest APER VENTURES Sp. z o.o. S.K.A. 

ASI z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundusz), THE BATTERIES, oraz pięć innych osób prawnych i trzy osoby fizyczne, 

określającej warunki inwestycji stron w THE BATTERIES (dalej: Umowa Inwestycyjna). W wyniku przystąpienia do 

Umowy Inwestycyjnej JRH i NEXITY, strony dokonały również uzgodnień w zakresie wprowadzenia THE 

BATTERIES na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie z wykorzystaniem 

mechanizmu odwrotnego przejęcia NEXITY. 

W konsekwencji zawarcia Umowy Inwestycyjnej, JRH oraz Fundusz dokonają inwestycji w zakładanej łącznej 

wysokości 18 mln zł w dwóch transzach, w tym JRH obejmie docelowo 392 nowoutworzone udziały stanowiące 

12,5% kapitału zakładowego THE BATTERIES w zamian za 12 mln zł. Realizacja drugiej transzy inwestycji w kwocie 

6 mln zł uzależniona będzie od realizacji ustalonych przez strony celów - KPI, przy czym termin realizacji ustalono 

do 30 września 2022 r. 

Umowa zawiera postanowienia dotyczące KPI, prawa odstąpienia od realizacji drugiej transzy w przypadku braku 

realizacji KPI, ładu korporacyjnego THE BATTERIES, okresu lock-up (JRH posiada zobowiązanie lock-up na 196 

udziałach przez okres 30 miesięcy od daty podpisania Umowy Inwestycyjnej), zakresu zapewnień i oświadczeń, 

kar umownych oraz sposobu wyjścia z inwestycji. Strony złożyły okres inwestycji do końca 2028 r., z 

zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wyjścia z tej inwestycji przez JRH w wyniku upublicznienia THE 

BATTERIES w drodze odwrotnego przejęcia NEXITY. 

Strony ustaliły, że wyjście inwestorów z inwestycji po pomyślnej realizacji wszystkich KPI zostanie umożliwione z 

wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia, tj. wniesienia przedsiębiorstwa THE BATTERIES do NEXITY. 

Realizacja odwrotnego przejęcia oznaczać będzie konwersję 100% udziałów THE BATTERIES na 85,5% akcji 

NEXITY, przy czym odwrotne przejęcie zostanie zrealizowane pod warunkiem uregulowania wszelkich kwestii 

organizacyjno-prawno-formalnych będących przedmiotem dotychczasowo prowadzonej działalności NEXITY, 

których zakres został szczegółowo ujęty w Umowie Inwestycyjnej do momentu wprowadzenia THE BATTERIES na 

GPW, w ramach odwrotnego przejęcia oraz pozytywne zakończenie due-diligence NEXITY przez THE BATTERIES. 

THE BATTERIES to polska spółka założona przez światowej sławy inżynierów, którzy wcześniej zaprojektowali 

niestandardowe urządzenia do produkcji próżniowej dla Apple, Samsung, Sharp i innych międzynarodowych 

korporacji. Spółka opracowała i opatentowała nowatorski proces produkcji cienkowarstwowych baterii 

półprzewodnikowych. Spółkę stanowi zespół specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem w technologii 

cienkowarstwowej, chemii i fizyce powierzchni, komercjalizacji technologii i operacjach w dużych firmach. 

THE BATTERIES opracowuje nowy typ urządzeń do produkcji próżniowej odparowującej plazmę. Jest to przełom 

inżynieryjny w zakresie rozwoju technologii próżniowej. Proces produkcyjny przy założeniu ekonomii skali 

pozwala osiągać niższy koszt produkcji wraz ze wzrostem zdolności produkcyjnych. Efektem jest ekonomicznie 
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opłacalna produkcja i wynikająca z niej przewaga konkurencyjna zaawansowanych baterii cienkowarstwowych 

na rynek elektroniki użytkowej. 

Plan projektu realizowanego przez THE BATTERIES dzieli się na trzy kluczowe etapy. Pierwszym z nich jest 

sfinalizowanie badań i pierwszego seryjnego rozwoju produktu polegającego na uzyskaniu certyfikatów, przejściu 

testów baterii z partnerami i przyszłymi klientami, a także skonfigurowaniu i wdrożeniu pełnoprawnej 

dystrybucji. Kolejnym kluczowym etapem jest opracowanie pilotażowej fabryki produkcyjnej in-line w 

laboratorium dla technologii demonstracyjnej w produkcji masowej. Ostatnim etapem jest masowa rozbudowa 

produkcji poprzez rozwój nowych zdolności produkcyjnych lub licencjonowanie technologii. 

✓ Inauguracja działalności funduszy Smartlink Partners 

W dniu 28 czerwca 2022 r., w nawiązaniu do wcześniejszych informacji o zawarciu porozumień w zakresie 

warunków współpracy w celu utworzenia dwóch funduszy, zainaugurowaliśmy działalność Funduszy. Fundusze 

te będą działać pod wspólną marką Smartlink Partners i będą nosić nazwy Smartlink Venture (Fundusz 1) i 

Smartlink Evolution (Fundusz 2). 

Grono Inwestorów Strategicznych (zgodnie z definicją we wcześniejszych komunikatach), stanowią Panowie: 

Rafał Brzoska, January Ciszewski (za pośrednictwem JRH), Marian Owerko, Tomasz Misiak oraz Tomasz 

Gołębiewski. Fundusze wspierane będą oprócz JRH przez Corporate Connections - organizację biznesową 

skupiającą właścicieli i głównych udziałowców największych firm w Polsce, reprezentowaną przez Pana Ryszarda 

Chmurę. 

Zarządzającymi funduszami będą: Marcin Molo, Leszek Skowron (Smartlink Venture) oraz Tomasz Danis 

_Smartlink Evolution_. 

Inwestorzy Strategiczni (w tym JRH) dołączą do funduszy po skutecznym utworzeniu ich struktur formalno-

prawnych, uzyskaniu wymaganych wpisów i zakończeniu procedur rejestracyjnych przez ich zespoły 

zarządzające. Założyciele oraz Zarządzający ustalili, że fundusze rozpoczną działalność inwestycyjną w ciągu kilku 

miesięcy od ich inauguracji. 
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH JR HOLDING ASI S.A.  

W CZERWCU 2022 ROKU 

 

✓ Podpisanie umowy inwestycyjnej z Virgin Orbit 

W czerwcu br. SatRev oraz Virgin Orbit podpisały ostateczną umowę w ramach rundy inwestycyjnej serii B, dzięki 

czemu Virgin Orbit został oficjalnie największym inwestorem SatRev w ramach tej rundy. Podpisana umowa 

opiera się na czterech głównych filarach, obejmujących: 

− pełną integrację usług łańcucha wartości dla rozwiązań „pod klucz” w zakresie misji małych satelitów, w 

tym możliwości produkcji satelitów przez SatRev i ich wynoszenia ich na orbitę przez Virgin Orbit, 

− świadczenie przez Virgin Orbit usługi wystrzeliwania satelitów dla misji SatRev w latach 2021-2025, 

której celem jest rozwój konstelacji satelitów czasu rzeczywistego (Projekt REC), 

− komercjalizację satelitarnego systemu dystrybucji kluczy kryptograficznych dla sieci 5G z możliwością 

selektywnego wyboru obszaru działania, 

− dalszy wspólny rozwój misji w głęboki kosmos. 

SatRev dalej jest w procesie pozyskiwania inwestorów w tej rundzie inwestycyjnej. 

✓ Zawarcie umowy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 

W dniu 6 czerwca br. SatRev ogłosiło partnerstwo ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Technica przy budowie 

pierwszej w Polsce fabryki nanosatelitów w Legnicy.  Zgodnie z zawartą umową, SatRev chce być pierwszym na 

świecie producentem satelitów, który w procesie produkcyjnym będzie wykorzystywał 100% swojej energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Gdy wymagania zostaną spełnione, SatRev otrzyma rządowe dotacje dla 

fabryki. 

Spółka planuje zbudować 1 000 satelitów obserwacyjnych Ziemi do 2026 roku. Aby osiągnąć ten cel potrzebuje 

miejsca na zwiększenie produkcji i znalazła niezbędne wsparcie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Technica. 

 

✓ W dniu 8 czerwca 2022 r. The Batteries zawarła umowę inwestycyjną na kwotę 35 mln złotych. JR 

Holding ASI SA wraz z Nexity Global SA przystąpiły do umowy inwestycyjnej, której stronami są: Aper 

Ventures Sp. z o.o. S.K.A. ASI, The Batteries oraz pięć innych osób prawnych i trzy osoby fizyczne. 

Środki zostaną przeznaczone na budowę linii produkcyjnej w fabryce w Rzeszowie, umożliwiającej 

sprzedaż bezpiecznych i ekologicznych baterii na skalę globalną. Spółka chce także zwiększyć zespół 

inżynierów, odpowiedzialnych za dalszy rozwój przełomowej technologii solid state. Łączna kwota 

pozyskanych do tej pory środków przekracza 50 mln złotych. 

 

 

SATREV S.A. 

THE BATTERIES SP. Z O.O. 
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✓ W czerwcu br. Flexee zawarł umowę z Agencją Ochrony Kowalczyk na wdrożenie swojego 

oprogramowania w spółce oraz nawiązało strategiczne partnerstwo z LST Soft – producentem systemów 

kadrowo-płacowych, dedykowanych firmom, zatrudniającym od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy 

pracowników. Dzięki oprogramowaniu iPersonel, usługa Flexee zostanie płynnie i szybko uruchomiona 

u klientów LST Soft, co umożliwi tysiącom użytkowników systemu natychmiastowy dostęp do 

wynagrodzenia na życzenie. 

 

✓ Prometheus zaprezentował się z Prometheus UAV® podczas ogólnopolskiego spotkania kierowników 

ochrony i bezpieczeństwa jakie odbyło się 9 czerwca 2022 w Dworze Chotynia. Podczas wyświetlanej 

prezentacji przedstawiono podstawowe cechy drona, odpowiedziano także na wszelkie pytania 

uczestników spotkania, później zaprezentowano drona w locie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

zawisu, monitorowania, zoomu kamery i rozpoznawania obiektów; 

✓ W dniach 20 – 22 czerwca 2022 roku Promeheus uczestniczył w wystawie Interschutz 2022 w 

Hanowerze. Spotkanie branży służb ratunkowych było okazją do wielu rozmów podczas których 

prezentowana była oferta PROMETHEUS S.A. Z myślą o tej wystawie przygotowana została specjalna 

podstrona internetowa z filmem promocyjnym i informacjami dedykowanymi dla branży pożarniczej i 

ratunkowej. 

 

✓ udostępniona została nowa wersja aplikacji desktop (1.5.1) umożliwiająca otrzymania e-maila z 

potwierdzeniem wysłanego pliku oraz wysłania szczegółowych informacji o pliku i nadawcy w 

wiadomości e-mail na adres odbiorcy pliku, potwierdzenie usunięcia kontaktu oraz pliku z chmury/sejfu, 

zmiany interfejsu, dodano język chiński i niderlandzki. 

✓ udostępniona została nowa wersja aplikacji Android (1.5.1), w której dodano możliwość usunięcia konta, 

dodano możliwość zaproszenia mailowego do korzystania z aplikacji, dodano język chiński i 

nidelrlandzki. 

✓ podpisano umowę partnerską z firmą z Chorwacji - EGIDA Security Solutions, która zajmuje się ochroną 

infrastruktury IT, konsultingiem IT oraz reagowaniem na incydenty oraz prowadzą Security Operatins 

Center. 

 

✓ Rozpoczęcie projektu wdrożeniowego dla Savills - jednego z największych globalnych zarządców 

nieruchomości (39 000 ekspertów w 600 biurach na całym świecie). 

FLEXEE GROUP SP. Z O.O. 

PROMETHEUS S.A. 

CYPHERDOG SP. Z O.O. 

PERGAMIN SP. Z O.O. 
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✓ Prelekcja w ramach największej konferencji HR organizowanej przez Wolters Kluwer - HR Tech Summit, 

w ramach której Współzałożyciel i Członek Zarządu Spółki - Antoni Wędzikowski, zaprezentował 

pierwszą na świecie automatyzację umów o pracę połączoną z hybrydowym podpisem elektronicznym, 

który umożliwia w pełni zgodne z prawem zawieranie umów przez średnie i duże firmy z ich 

pracownikami. 

 

✓ W czerwcu 2022 r. na korzystanie z Systemu Motivizer zdecydowały się spółki Relativity Poland sp. z o.o. 

i Baxter Polska sp. z o.o. 

 

✓ Pierwsza faza nowopowstałej farmy indoor zgodnej z wytycznymi GACP w Północnej Macedonii już 

niebawem będzie gotowa na pierwszy cykl uprawowy. Plantalux dostarczył oświetlenie LED, szafy 

sterujące oraz system zarządzania oświetleniem. 

✓ Założyciele Plantalux w dniach 19-20 lipca odwiedzą jedną z największych konferencji konopnych w 

Europie - International Cannabis Business Conference w Berlinie. 

 

✓ Jednostkowy raport roczny Columbus Energy SA za rok obrotowy 2021  

W dniu 1 czerwca 2022 r. Zarząd Columbus Energy S.A. opublikował jednostkowy raport roczny Columbus za rok 

obrotowy 2021, w którym przychody z działalności operacyjnej wyniosły          735 307,88 zł wobec 664 039,47 zł 

w poprzednim roku, a strata netto wyniosła 5 935,07 zł wobec zysku netto 56 774,54 zł na koniec 2021 r. 

✓ Zamknięcie limitu faktoringowego na wniosek Columbus 

W dniu 15 czerwca 2022 r. Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks 

do umowy faktoringowej z dnia 13 stycznia 2022 r., na podstawie którego, na wniosek Columbus, skrócono 

termin spłaty przyznanego limitu faktoringu z 12 stycznia 2023 r. do 20 czerwca 2022 r. Umowa faktoringowa 

przyznawała Columbus limit w kwocie 15 mln zł, z terminem ostatecznej spłaty do 12 stycznia 2023 r. 

✓ Zawarcie umowy joint-venture w celu rozpoczęcia działalności w Republice Czeskiej 

W dniu 22 czerwca 2022 r. Zarząd Columbus Energy S.A. podpisał z dwoma czeskimi podmiotami umowę joint-

venture, która zakłada utworzenie spółki akcyjnej w Czechach ("JVC"), która będzie prowadziła działalność 

polegającą na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz innych produktów związanych 

z odnawialnymi źródłami energii na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców, a także świadczenie usług 

posprzedażowych. Działalność JVC prowadzona będzie pod marką Columbus, przy wykorzystaniu zasobów 

technologicznych, sprzedażowych i marketingowych Columbus. 

Kapitał założycielski JVC wyniesie równowartość 5.000.000 CZK (słownie: pięć milionów koron czeskich), w 

którym Columbus obejmie 52% akcji dających prawo do 52% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy JVC, 

a partnerzy obejmą pozostałe 48% akcji dających prawo do 48% głosów na walnym zgromadzeniu JVC. 

MOTIVIZER SP. Z O.O. 

PLANTALUX SP. Z O.O. 

COLUMBUS ENERGY S.A. 
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Zawarcie umowy ma na celu rozpoczęcie prowadzenia działalności Columbus w Republice Czeskiej, a tym samym 

zapoczątkowuje wejście Columbus na rynki zagraniczne. 

✓ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. zatwierdziło 

uchwałę na temat ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych wszystkich akcji spółki oraz dostosowało statut i dokumenty 

korporacyjne do wymogów obowiązujących na rynku głównym GPW. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143720-clc-tresc-uchwal-zwz.pdf 

 

✓ Odwołanie polityki dywidendy oraz rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2021 r. 

W dniu 10 czerwca 2022 r. Zarząd KBJ S.A. podjął decyzję o odwołaniu polityki dywidendy, o której informował 

dnia 22 października 2013 r. Zarząd nie zdecydował się na ustalenie nowej polityki dywidendy, a decyzję o 

rekomendacji co do podziału zysku w latach przyszłych będzie podejmował w zależności od konkretnej sytuacji 

w danym roku. Decyzja została podjęta w związku z przedłużającą się niepewną sytuacją gospodarczą, która co 

prawda nie wywarła do tej pory istotnych negatywnych skutków na spółkę, ale z ostrożności skłania Zarząd do 

rekomendowania zatrzymania wypracowanych zysków w spółce. Ponadto szybki rozwój spółki, a co za tym idzie 

wzrost skali realizowanych kontraktów zwiększa zapotrzebowanie spółki na kapitał obrotowy. 

W powyższej sytuacji Zarząd KBJ S.A. podjął również decyzję, iż będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 3 167 701,60 zł całości przeznaczyć na 

zasilenie kapitału zapasowego. 

✓ Treść uchwał podjętych przez ZWZ 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r. w drodze podjętych uchwał, 

powołało na kolejną pięcioletnią kadencję w skład Zarządu spółki Pana Artura Jedynaka – Prezesa Zarządu oraz 

Pana Marka Weigt – Członka Zarządu. Jednocześnie ZWZ powołało na kolejną trzyletnią kadencję w Radzie 

Nadzorczej Pana Łukasza Krotowskiego – Członka Rady Nadzorczej. W związku z tym skład Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

 https://newconnect.pl/ebi/files/143425-2022-06-28-kbj-uchwaly-zwz.pdf 

 

✓ Zawarcie aneksu nr 2 do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa z podmiotem zależny 

W dniu 27 czerwca 2022 r. Zarząd All in! Games S.A. zawarł aneks nr 2 do warunkowej przedwstępnej umowy 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 24 marca 2022 r. ("Umowa"). Spółka otrzymała 

sporządzoną przez biegłego rewidenta zaktualizowaną wycenę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa według 

wartości na dzień 30 kwietnia 2022 r., zgodnie z którą wartość ta została określona na kwotę 8.134.569,82 zł. 

Zmiana wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spowodowała konieczność odpowiedniego 

zmodyfikowania niektórych aktów korporacyjnych podjętych dotychczas przez Spółkę i Ironbird w celu realizacji 

KBJ S.A. 

ALL IN! GAMES S.A. 
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Umowy. W związku z powyższym, na podstawie Aneksu nr 2, spółka oraz Ironbird postanowiły ustalić cenę 

sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na kwotę 8.134.569,82 zł, tj. o wartość niższą o 182.062,06 zł 

niż ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (tj. 8.316.631,88 zł).  

Realizacja sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wymagać będzie ponownego wyrażenia przez 

Walne Zgromadzenie spółki zgody na przeprowadzenie transakcji. W tym celu zarząd spółki, zwróci się do 

Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o dokonanie zmiany Uchwały Nr 4/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia spółki z dnia 20 kwietnia 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa spółki w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego, poprzez uchylenie jej 

dotychczasowego tekstu i przyjęcie nowego tekstu przedmiotowej uchwały, sporządzonego w oparciu o 

zaktualizowaną wycenę. 

✓ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej All In! Games S.A. 

W dniu 30 czerwca 2022 r. Pan Jan Watychowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej All in! Games S.A. złożył 

rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, rezygnacja 

spowodowana była przyczynami osobistymi. 

✓ Wygaśnięcie umów lock up dotyczących akcji serii H Spółki 

Zarząd All in! Games S.A. w związku z niezakończonym na dzień 30 czerwca 2022 r. postępowaniem o 

zatwierdzenie prospektu spółki sporządzonego w zw. z zamiarem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

akcji serii G spółki oraz Akcji Serii H, i wynikającym z tym brakiem dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu na rynku 

regulowanym organizowanym przez GPW, z upływem dnia 30 czerwca 2022 r. wygasły zobowiązania do 

niezbywania części Akcji Serii H w okresie po dopuszczeniu ich do obrotu na rynku regulowanym, wynikające z 

w/w umów lock up dotyczących Akcji Serii H Spółki. W mocy pozostają umowy ograniczające rozporządzanie 

akcjami spółki, zawarte przez spółkę z podmiotami, które nabyły akcje serii G spółki. Ograniczenia te obowiązują 

do dnia 26 czerwca 2023 r. 

✓ Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie All in! Games S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. w drodze 

podjętych uchwał odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Iwonę Cygan – Opyt i jednocześnie powołało 

Pana Piotra Janisiów oraz Pana Michała Czynszaka w skład Rady Nadzorczej All In! Games na okres obecnej, 5 - 

letniej kadencji. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,514403 

 

✓ Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku 

NewConnect 

Proponowany przez Spółkę termin pierwszego notowania akcji serii B został wskazany na 24 czerwca 2022 r. 

✓ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 roku 

W dniu 21 czerwca 2022 r. Zarząd One More Level S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 

18 lipca 2022 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, pod adresem: os. Bohaterów Września 

82, 31-621 Kraków. 

Powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie z Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. informacji o akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku, których akcje nie osiągną kworum wymaganego przez 

ONE MORE LEVEL S.A. 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197987&title=Z%C5%82o%C5%BCenie+wniosku+o+wyznaczenie+pierwszego+dnia+notowania+akcji+serii+B+na+rynku+NewConnect
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197987&title=Z%C5%82o%C5%BCenie+wniosku+o+wyznaczenie+pierwszego+dnia+notowania+akcji+serii+B+na+rynku+NewConnect
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Kodeks spółek handlowych dla rozpatrzenia sprawy zgłoszonej do porządku obrad przez akcjonariusza 

posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego - Pana Krzysztofa Jakubowskiego. 

Jednocześnie Zarząd poinformował o planowanej zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie §5a, w brzmieniu: 

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 4/07/2022 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 roku, o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy 

złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów 

subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”. 

✓ Zawarcie umów o ograniczeniu zbycia akcji Spółki z 8 akcjonariuszami 

W dniu 22 czerwca 2022 r. Zarząd One More Level S.A. zawarł osiem umów z akcjonariuszami, tj. Panem 

Krzysztofem Jakubowskim, Panem Michałem Sokolskim, Panem Januarym Ciszewskim oraz dwoma podmiotami 

od niego zależnymi, Panem Arturem Górskim, Panem Grzegorzem Krupnikiem, Panem Grzegorzem Wątrobą 

(dalej: "Akcjonariusze"), na podstawie których Akcjonariusze zobowiązali się względem spółki do 

niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje 

spółki w łącznej ilości 21.207.780 szt, stanowiących 39,63% wysokości kapitału zakładowego i 39,63% ogólnej 

liczby głosów. Zobowiązania obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub 

nieobciążania akcji, w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. 

W celu zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań Akcjonariuszy, w przypadku naruszenia zobowiązań 

określonych w umowie, Akcjonariusze zobowiązali się do zapłaty Spółce kar umownych. 

✓ Rozpoczęcie notowania akcji serii B na rynku NewConnect 

Dzień 24 czerwca 2022 r. był pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynek 

NewConnect 48.000.000 akcji serii B One More Level S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

✓ Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie One More Level S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. w drodze 

podjętych uchwał powołało do składu Rady Nadzorczej, na nową wspólną pięcioletnią kadencję Pana Jakuba 

Wójcik, Pana Przemysława Marmul, Pana Tomasza Wykurz, Pana Adama Osińskiego oraz Panią Monikę Górską. 

Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto w wysokości 3.412.521,89 zł zostanie w całości przeznaczony na 

pokrycie straty z lat ubiegłych. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143579-oml-220629-uchwaly-podjete-zalacznik.pdf 

 

✓ Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję 

W dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza One More Level S.A. powołała do Zarządu spółki, na nową wspólną 

pięcioletnią kadencję Pana Szymona Bryłę (Prezes Zarządu), Pana Radosława Ratusznika (Wiceprezes Zarządu) 

oraz Pana Łukasza Górskiego (Wiceprezes Zarządu). 

 

 

 

 

https://newconnect.pl/ebi/files/143579-oml-220629-uchwaly-podjete-zalacznik.pdf
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✓ Spłata pożyczki wobec Ekipa Holding 

W dniu 30 czerwca 2022 r. Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. w nawiązaniu do informacji z dnia 4 października 2021 

r. o udzieleniu pożyczki na kwotę 4.400.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2022 r. poinformował, iż 

pożyczkobiorca dokonał spłaty kwoty pożyczki powiększonej o należne odsetki w terminie. 

✓ Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów 

W dniu 30 czerwca 2022 r. spółka zależna Ekipa Investments Sp. z o.o., prowadząca działalność inwestycyjną, 

dokonała podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 197.200,00 zł do kwoty 200.000,00 zł, poprzez utworzenie 

56 nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 

nominalnej 2.800,00 zł. 

Nowe udziały zostały zaoferowane Ekipa Holding S.A. i zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 

4.872.000,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, Ekipa Holding S.A. będzie posiadała 

łącznie 2.096 udziałów, stanowiących 52,40% w kapitale zakładowym Ekipa Investments Sp. z o.o. 

 

✓ Aktualizacja strategii rozwoju BERG HOLDING S.A. 

W dniu 9 czerwca 2022 r. Zarząd Berg Holding S.A. poinformował o podjęciu decyzji w sprawie aktualizacji 

strategii rozwoju działalności obejmującej nową perspektywę czasową. Dotychczasowe kluczowe kierunki 

rozwoju stanowią fundament do określenia nowych celów strategicznych. Spółka potwierdza, że założenia 

strategiczne dotyczące kierunków rozwoju pozostają niezmienne, a spółki zależne i stowarzyszone wchodzące w 

skład grupy kapitałowej będą się rozwijać w szczególności na rynkach, na których osiągnęły przewagę nad 

konkurencją. 

Zaktualizowana strategia rozwoju Berg Holding S.A. na lata 2022 - 2024 zakłada: 

1. przygotowanie do debiutu Emitenta na rynku głównym GPW, 

2. przygotowanie wraz z NETSU S.A. projektu budowy fabryki pomp ciepła w Polsce, 

3. budowę 5 - 15 farm fotowoltaicznych, 

4. przygotowanie projektu budowy zakładu utylizacji modułów fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów 

energii i akumulatorów, 

5. debiut spółek Farmy Fotowoltaiki S.A. i NETSU S.A. na rynku NewConnect, 

6. rozszerzenie działalności w branży OZE o magazyny energii, biogazownie i wiatraki, 

7. przekształcenie sklepu internetowego merlin.pl w europejski marketplace, 

8. rozwój działalności w branży elektromobilności, 

9. rozpoczęcie działalności deweloperskiej, 

10. wzmocnienie segmentu nieruchomości biurowo-usługowych, 

11. zakup 4 kolejnych budynków, 

12. otwarcie sali bankietowej przy restauracji Śląska Prohibicja, 

13. powiększenie działu sprzedaży obsługującego całość Grupy Berg Holding, 

14. eksport pomp ciepła NETSU S.A. na rynki zagraniczne. 

W ocenie zarządu spółki realizacja zaktualizowanej strategii rozwoju przyczyni się do zdywersyfikowania 

przychodów grupy kapitałowej oraz zmniejszenia ryzyka wynikającego z obserwowanego spowolnienia 

gospodarczego.  

EKIPA HOLDING S.A. (dawniej BBI S.A.) 

BERG HOLDING S.A. 
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✓ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. w drodze 

podjętych uchwał m.in. zatwierdziło powołanie w drodze kooptacji nowych Członków Rady Nadzorczej; Pana 

Macieja Fersztorowskiego, Pana Sebastiana Lechkuna oraz Pana Błażej Czecha. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143675-tresc-uchwal-podjtych-przez-zwz-berg-holding-s.a.-w-dniu-

30.06.2022.pdf 

 

✓ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oxygen S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. w drodze podjętych 

uchwał m.in. upoważniło Zarząd spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego spółki, 

o kwotę nie większą niż 3.056.193,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 30.561.930 akcji zwykłych na okaziciela o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. 

Ponadto Walne Zgromadzenie postanawiało o ustanowieniu w spółce programu motywacyjnego dla wybranych 

członków Zarządu i kluczowego personelu spółki i spółek od niej zależnych. Program realizowany będzie w okresie 

do dnia 20 czerwca 2025 roku. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143797-oxy-tresc-uchwal-zwz.pdf 

 

 

✓ Przystąpienie do umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia NEXITY GLOBAL z THE BATTERIES 

O powyższej umowie szerzej piszemy na str.12 niniejszego raportu. 

✓ Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja w sprawie 

zgłoszonych sprzeciwów do uchwał 

W dniu 30 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global S.A. Walne Zgromadzenie 

odstąpiło od rozpatrzenia punktu 13 ogłoszonego porządku obrad: "Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego 

Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2021". Dwie uchwały o udzieleniu absolutorium dla byłego Prezesa Zarządu 

oraz Członka Rady Nadzorczej spółki nie zostały podjęte. Ponadto został zgłoszony sprzeciw do ośmiu uchwał w 

sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu spółki. 

Pełna treść podjętych i niepodjętych uchwał znajduje się pod adresem: 

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,514344 

 

 

OXYGEN S.A. 

NEXITY GLOBAL S.A. 

https://newconnect.pl/ebi/files/143797-oxy-tresc-uchwal-zwz.pdf
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,514344
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✓ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 roku wyraziło m.in. 

zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych w okresie najbliższych 2 lat, w ilości nie większej niż 3,2 mln sztuk 

po cenie 1,00 zł. Ponadto ZWZ odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Romana Tworzydło oraz powołało do 

składu Rady Nadzorczej Panią Patrycję Ignacy. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143216-ave-tresc-uchwal.pdf 

 

✓ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synerga.fund S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r. odwołało ze składu 

Rady Nadzorczej Pana Romana Tworzydło oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Patrycję Ignacy. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143222-sng-220623-zalacznik-uchwaly-podjete.pdf 

 

 

✓ Postanowienie o wpisie połączenia spółek 

W dniu 1 czerwca 2022 r. Zarząd Femion Technology S.A. otrzymał postanowienie Sądu o dokonaniu wpisu o 

połączeniu spółek Femion Technology S.A. oraz SMS Invest sp. z o.o. Z dniem wpisu tj. 27 maja 2022 r. na Femion 

Technology S.A. został przeniesiony cały majątek SMS Invest sp. z o.o. 

✓ Zawarcie umowy objęcia akcji 

W dniu 1 czerwca 2022 r. w związku z realizacją uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru, zawarta została przez Femion Technology 

S.A. ze spółką Deviniti Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu umowa objęcia akcji serii F. Objęcie akcji nastąpiło w 

ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Na podstawie 

zawartej umowy Deviniti Sp. z o. o. objęło 555.556 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, po cenie 

emisyjnej w wysokości 1,80 PLN za jedną akcję. Zgodnie z zawartą umową powyższe akcje zostały opłacone 

wkładem pieniężnym. 

✓ Postanowienia o wpisie zastawów rejestrowych 

W dniu 6 czerwca 2022 r., nawiązaniu do zawarcia dwóch umów pożyczek na łączną kwotę 1.900.000 zł oraz 

zobowiązania się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczek w formie zastawu rejestrowego na 2.000.000 

akcji spółki zależnej TryPay S.A., Zarząd Femion Technology S.A. poinformował o otrzymaniu postanowienia Sądu 

z dnia 01 czerwca 2022 r. o wpisie zastawu rejestrowego zabezpieczającego jedną z zawartych umów. 

W dniu 21 czerwca 2022 r.  Zarząd Femion Technology S.A. poinformował o otrzymaniu drugiego postanowienia 

Sądu z dnia 14 czerwca 2022 r. o wpisie zastawu rejestrowego zabezpieczającego drugą z zawartych umów. Tym 

ADVERTIGO S.A. 

SYNERGA.FUND S.A. 

FEMION TECHNOLOGY S.A. 
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samym zawarte umowy pożyczki zostały zabezpieczone zgodnie z zapisami w nich zawartymi. Zabezpieczenie 

udzielone jest proporcjonalnie do udzielonej pożyczki. 

✓ Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZ 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Femion Technology S.A., które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r. 

postanowiło, aby zysk netto w wysokości 1.666.222,85 PLN za rok 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143028-zwza-femtech-13062022-ebi.pdf 

 

✓ Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów 

W dniu 24 czerwca 2022 r. Zarząd Femion Technology S.A. zawarł aneks do warunkowej przedwstępnej umowy 

sprzedaży 100% udziałów Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w którym strony ustaliły w 

szczególności zmiany dotyczące sposobu zapłaty kwot oznaczonych w umowie, przy czym bez zmian pozostała 

cena za nabywane udziały w spółce Payment Technology sp. z o. o. Zgodnie z zawartym aneksem część ceny w 

wysokości 10 mln zł zostanie zapłacona przez spółkę w transzach, przy czym pierwsza płatność zostanie zapłacona 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, a ostatnia w terminie do dnia 30 listopada 

2022 r. Strony dodatkowo ustaliły, że cześć z ww. kwoty 10 mln zł w wysokości ok. 3,36 mln zł zostanie zapłacona 

poprzez objęcie przez jednego ze Sprzedających akcji nowej emisji serii G spółki w podwyższonym kapitale 

zakładowym, przy czym emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona w terminie do 15 sierpnia 2022 r. w 

ramach emisji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przy ustalonej cenie emisyjnej 

w wysokości 1,80 zł za każdą akcję. 

Pozostała część ceny w wysokości 14 mln zł zostanie zapłacona przez spółkę po spełnieniu określonych w Umowie 

warunkowej kluczowych wskaźników efektywności oraz osiągnięcia ustalonej w umowie wartości skumulowanej 

EBITDA za lata obrotowe 2022-2025. W terminie do 31 sierpnia 2026 r. nastąpi rozliczenie końcowe ceny oraz jej 

ewentualne korekty, w przypadku niespełnienia ustalonych w Umowie warunkowej kluczowych wskaźników 

efektywności lub wartości skumulowanej EBITDA za lata 2022-2025. 

✓ Zawarcie umowy przyrzeczonej i nabycie udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o. o. 

W dniu 27 czerwca 2022 r. Zarząd Femion Technology S.A. zawarł umowę sprzedaży udziałów spółki działającej 

pod firmą Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na mocy, której spółka nabędzie wszystkie jej 

udziały. Z chwilą zawarcia umowy przyrzeczonej na spółkę zależną tj. TryPay S.A. będącą krajową instytucją 

płatniczą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez spółkę Payment Technology Sp. z 

o. o. umowy o współpracy ze wszystkimi podmiotami, w tym ze spółką BB Trade Estonia OŰ z siedzibą w Tallinnie, 

która jest licencjonowanym podmiotem świadczącym usługi finansowe w zakresie walut wirtualnych, będąc 

operatorem giełdy walut wirtualnych "ZONDA". Przejęcie Payment Technology Sp. z o. o umożliwi również 

rozpoczęcie świadczenia usług płatniczych w innych krajach Europy, w których partnerzy Payment Technology 

Sp. z o. o. prowadzą działalność, co jest możliwe dzięki uzyskaniu przez TryPay S.A. we wrześniu 2021 r. wpisu do 

rejestru podmiotów świadczących transgraniczne usługi płatnicze w zakresie usługi przekazu pieniężnego oraz 

usługi dostępu do informacji z rachunku bankowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Lichtenstein, 

Islandii i Norwegii. 

✓ Częściowy wykup obligacji AO 

W dniu 30 czerwca 2022 r. Zarząd Femion Technology S.A. dokonał. wykupu dwóch Obligacji AO na łączną kwotę 

100.000 zł. W wyniku realizacji wykupu części Obligacji AO zostały one umorzone. Pozostało pięć Obligacji AO, 

których jedynym obligatariuszem jest spółka zależna TryPay S.A. 

✓ Zakończenie subskrypcji akcji serii F 

W dniu 30 czerwca 2022 r. Zarząd Femion Technology S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji akcji serii F. 

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru. W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 833 334 akcji zwykłych na okaziciela 
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serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej równej 1,80 zł za jedną 

akcję. W ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez jedną osobę prawną i jedną osobę fizyczną. 

✓ Przedłużenie terminu zawarcia umowy ramowej w zakresie odkupu wierzytelności BNPL 

W dniu 30 czerwca 2022 r. spółka zależna Femion Technology S.A tj. TryPay Later Sp. z o. o. będąca instytucją 

pożyczkową "TryPay Later" oraz Ultimo S.A. doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia terminu 

dotyczącego zawarcia umowy ramowej polegającej na nabywaniu przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez 

Ultimo S.A., lub spółki prawa handlowego powiązane kapitałowo, wierzytelności wynikających z zawartych przez 

TryPay Later umów związanych z finansowaniem odroczonych płatności za zakupy dokonywane przez osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w sklepach internetowych.  

 

✓ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

W dniu 30 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD S.A. Podczas obrad ZWZ nie został 

zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143846-tresc-uchwal-podjtych-na-zwz-30-06-2022.pdf 

 

 

✓ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ice Code Games S.A. w drodze podjętych uchwał w dniu 23 czerwca 2022 r. 

zmieniło siedzibę spółki z Krakowa na Warszawę oraz odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panie Natalię Górską 

i Monikę Górską, Panów Zbisława Lasek i Jakuba Zamojskiego, a następnie powołało do składu Rady Nadzorczej 

Panie Kamilę Dulską-Maksara, Patrycję Ignacy oraz Panów Oskara Kopińskiego i Jakuba Marszałkowskiego. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143226-icg-tresc-uchwal.pdf 

 

 

✓ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

W dniu 13 czerwca 2022 r. Zarząd MEDCAMP S.A. poinformował o zwołaniu na dzień 12 lipca 2022 roku na godz. 

11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu 60-179 przy ul. 

Jeleniogórska 16C/3. 

 

M FOOD S.A. 

ICE CODE GAMES S.A.  

MEDCAMP S.A. 

ONE2TRIBE S.A. (dawniej JWA S.A.) 
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✓ Zawarcie aneksu do znaczącej umowy 

W dniu 23 czerwca 2022 r. Zarząd One2Tribe S.A. podpisał z Lidl Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Jankowicach /dalej: 

"Lidl"/ aneks nr 2 do Umowy Ramowej, zawartej w dniu 14 lutego 2019 r. przez One2Tribe sp. z o.o. Na podstawie 

Umowy Jednostkowej stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej spółka udostępnia platformę Tribeware. 

Aneks przedłuża okres obowiązywania umowy do 31 marca 2026 roku. Wydłużono równocześnie okres 

wypowiedzenia umowy oraz zwiększono cenę jednostkową licencji. Zmianie uległy także procedury związane z 

zarządzaniem budżetem nagród. Równocześnie na mocy aneksu Lidl nie korzysta z wynikającego z Umowy 

Ramowej uprawnienia do jej wypowiedzenia w związku ze zmianą struktury właścicielskiej w spółce One2Tribe 

Sp. z o.o. akceptując tym samym następstwo prawne One2Tribe S.A. 

✓ Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu One2Tribe S.A. które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. nie podjęto 

sześciu uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Pani Anny Nowickiej-Bala, Pani Violetty Midro, Pana 

Krzysztofa Nowickiego, Pana Leszka Bala, Pana Marcina Bala oraz Pani Moniki Januszewskiej, z uwagi na oddane 

głosy przeciwko uchwałom. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143702-o2t-220630-zwza-tresc-podjetych-uchwal.pdf 

 

 

✓ Premiera gry "Bike Clash" 

W dniu 2 czerwca 2022 r. T-Bull S.A. udostępniła grę "Bike Clash". Premiera miała miejsce w sklepie Google Play 

(system Android). Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych. Bike Clash jest 

symulacją wyścigową, której leśne oraz górzyste trasy gracz przemierza rowerem. Na użytkowników czekają 

wyścigi z ludźmi z całego świata oraz kolekcjonowanie i ulepszanie sprzętu.  

✓ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu T-Bull S.A. które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r nie odstąpiono od 

rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.  

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,514529 

 

 

✓ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com S.A. w drodze podjętych uchwał w dniu 23 czerwca 2022 r. 

wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz podmiotu zależnego oraz 

uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 150.390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, 

po cenie emisyjnej 0,41 zł. Akcje serii L zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 3 000 udziałów spółki 

Roof Renovation sp. z o.o. 

Walne Zgromadzenie uchwaliło również zmianę nazwy spółki na Roof Renovation S.A. oraz zmianę siedziby z 

Krakowa na Opole. 

T-BULL S.A. 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 
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Ponadto Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panie Monikę Górską i Natalię Górską oraz 

Panów Marka Sobieskiego i Tomasza Wykurz, a następnie powołało do składu Rady Nadzorczej Panie Agnieszkę 

Wójcik, Martę Kochajkiewicz i Sandrę Śnieżek oraz Pana Mateusza Mrzygłód. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143241-tlt-tresc-uchwal.pdf 

 

✓ Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noctiluca S.A. Podczas obrad ZWZ nie 

został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał. 

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się pod adresem:  

https://newconnect.pl/ebi/files/143616-noctiluca-s.a.-zwz-podjte-uchwaly-29.06.2022.pdf 

 

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ JRH W TRYBIE RAPORTU BIEŻĄCEGO W 

OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM MIESIĘCZNYM 

Raporty EBI 

Lp. Data  Numer Temat 

1. 10.06.2022 15/2022 Raport miesięczny za maj 2022 roku 

 

Raporty ESPI 

Lp. Data  Numer Temat 

1. 03.06.2022 28/2022 Skup akcji własnych 

2. 08.06.2022 29/2022 
Przystąpienie do umowy inwestycyjnej określającej warunki inwestycji w The 
Batteries oraz dokonanie uzgodnień w sprawie połączenia The Batteries z 
Nexity Global 

3. 24.06.2022 30/2022 Skup akcji własnych 

4. 28.06.2022 31/2022 Inauguracja działalności funduszy Smartlink Partners 

 

KALENDARZ INWESTORA. 

✓ 10 sierpnia 2022 r. – Raport miesięczny za lipiec 2022 r 

✓ 14 sierpnia 2022 r. – Raport okresowy za II kwartał 2022 r. 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

January Ciszewski 

NOCTILUCA S.A. 
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