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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 
 

W imieniu Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport miesięczny                               

za miesiąc wrzesień 2020 roku.  
 
W miesiącu wrześniu br. na rynku NewConnect nastąpiło nasilenie korekty trendu wzrostowego co 

przyczyniło się w dużym stopniu do zmniejszenia naszych aktywów o kwotę 140,60 mln zł, a wartość 

naszego portfela osiągnęła na koniec miesiąca poziom prawie 1,185 mld zł. Portfel zachowuje się 

zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Choć korekta dotknęła również kursu akcji Columbus Energy S.A., 

czyli spółki, która stanowi znaczący udział w naszym portfelu, dzięki dywersyfikacji portfela spadki 

pojedynczych spółek nie miały aż tak wielkiego wpływu na wahania wyceny portfela. 
 
Aktualnie dzieląc wartość naszego portfela inwestycyjnego przez liczbę akcji w spółce, daje to wartość 

30,40 zł*, co znacznie przewyższa obecną wycenę giełdową akcji. (*stanowi przybliżenie wartości 

księgowej jednej akcji i nie obejmuje pozostałych aktywów i zobowiązań widocznych w bilansie 

Spółki) 
                
Z przyjemnością informujemy, że 27 października br. odbędzie się premiera gry Ghostrunner 

wyprodukowanej przez studio One More Level - jednej z naszych spółek portfelowych. Aktualnie tytuł 

znajduje się w Top10 Wishlist Steam. Gra Ghostrunner zaraz obok Cyberpunka jest jedną z najbardziej 

wyczekiwanych produkcji, Wydawcą gry jest m.in. All in! Games S.A., czyli kolejna z naszych spółek 

portfelowych. Tytuł od One More Level został osadzony w cyberpunkowym świecie i można 

powiedzieć, że gra świetnie się sprzedaje, bo pomimo tego, że oferowana jest w przedsprzedaży już  

zajmuje wysoką pozycję zestawienia listy bestsellerów Steam.   
 
We wrześniu br. zakupiliśmy pakiet akcji One More Level S.A. i łącznie z akcjami tej spółki 

posiadanymi przez naszą spółkę zależną tj. Zielona Sp. z o.o. - posiadamy ponad 5 % udziału w kapitale 

zakładowym One More Level S.A. 
 
Oprócz One More Level w poprzednim miesiącu do naszego portfela dołączyła kolejna spółka 

gamingowa – Red Dev Studio S.A. Spółka ma w swoim portfolio kilka interesujących tytułów gier i 

uważamy, że jej potencjał rozwoju nie jest w pełni wykorzystywany. Planujemy zaangażować się w 

rozwój tej spółki dając swój know-how oraz wspomagając ją finansowo. 
 
Nową pozycją jest również spółka Excellence S.A., która jest producentem syropów, napojów, wód 

funkcjonalnych i suplementów diety, a wyróżnikiem jej oferty jest nastawienia na oferowanie 

produktów ekologicznych. W ostatnim czasie spółka poszerzyła swoją ofertę o środki dezynfekujące 

oraz inne produkty służące do ochrony przeciw koronawirusowi 2019-nCoV, dzięki czemu naszym 

zdaniem działalność Excellence staje się odporną na zawirowania spowodowane nadchodzącą falą 

pandemii. 
 
Oba pakiety akcji – Red Dev Studio S.A. oraz Excellence S.A. – nabyliśmy na korzystnych warunkach 

cenowych i oczekujemy na ponadprzeciętne stopy zwrotu z tych inwestycji. 
 
Ponadto zawarliśmy umowę wsparcia inwestycyjnego ze spółką Saule S.A., w której zobowiązaliśmy 

się współpracować w dobrej wierze w celu doprowadzenia do wejścia Saule S.A. do zorganizowanego 

obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie do 30 czerwca 2021 roku. 

 



 

 

 

Saule Technologies to firma, która produkuje elastyczne ogniwa fotowoltaiczne na bazie perowskitów 

– krystalicznych minerałów, które w wielu aspektach wypierają już krzem. Perowskity to materiały 

doskonale absorbujące światło, pozwalające przekształcić energię słoneczną w prąd w ogniwie 

fotowoltaicznym i mają szansę zrewolucjonizować w przyszłości fotowoltaikę. 
 
Prace nad realizacją eksperymentu medycznego: „Autologiczny transfer Komorek macierzystych 

szpiku kostnego w terapii stwardnienia rozsianego (SM)” realizowanego przez Ongeno Sp. z o.o. 

postępują w szybkim tempie. Od Komisji Bioetycznej otrzymano zgodę na realizację eksperymentu 

medycznego oraz otrzymano akceptację Komisji Bioetycznej na wybrany Ośrodek i Głównego 

Badacza Ośrodka, w którym będzie prowadzony eksperyment. Ośrodkiem będzie Szpital 

Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, a Głównym Badaczem Ośrodka - dr n. med. 

Grzegorz Kwiatkowski.  
 
Obecnie procedowane jest podpisanie umowy pomiędzy Ongeno, koordynatorem eksperymentu 

medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzejem Klimkiem i Salve Medica w Łodzi, gdzie będą 

kwalifikowani neurologicznie pacjenci do eksperymentu medycznego.  
 
Ponadto podpisano promesę współpracy i zawarcia umowy pomiędzy: Ongeno,                                

Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Głównym Badaczem Ośrodka dr. n. 

med. Grzegorzem Kwiatkowskim, Koordynatorem Eksperymentu Medycznego prof. dr hab. n. med. 

Andrzejem Klimkiem oraz wybrano ośrodek prowadzenia badań R&D (Badawczo-Rozwojowe) oraz 

uzgodniono warunki współpracy wraz z zakresem badań. 
 
Nasza spółka portfelowa Helix Immuno-Oncology S.A., kontynuuje rozwój kliniczny technologii                

CAR-T do leczenia szpiczaka mnogiego oraz rozwój przedkliniczny technologii CAR-T do leczenia 

nowotworów litych. W dniu 30.06.2020 r., spółka złożyła wniosek grantowy do Śląskiego Centrum 

Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 1.2) na 

dofinansowanie badania klinicznego I fazy, rozwijanego przez nią produktu CAR-T u pacjentów ze 

szpiczakiem mnogim. Partnerem merytorycznym oraz konsorcjantem w realizacji celów projektu 

będzie Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach - instytucja o ugruntowanej renomie i dobrze 

udokumentowanej realizacji podobnych przedsięwzięć w przeszłości. We wrześniu br., spółka 

zwiększyła kapitały własne o 7 539 999,75 PLN. Nowo wyemitowane akcje zostały objęte przez ACRX 

Investments Ltd - spółkę posiadającą także znaczący pakiet akcji PlayWay S.A., spółki notowanej na 

GPW. 
 
Zawsze można sprawdzić aktualną wycenę portfela JR HOLDING ASI S.A. na stronie internetowej  

https://portfel.jrholding.pl/. 
   
Na przełomie października i listopada br. planujemy ogłosić aktualizację strategii na lata 2020-2022, 

ponieważ dynamiczny rozwój spółek z portfela JR HOLDING ASI S.A. oraz planowane nowe inwestycje 

znacząco wyprzedziły wartości zakładane w opublikowanej strategii. Poprzedni termin opublikowania 

strategii został przesunięty ze względu na pojawiające się nowe możliwości inwestycyjne, mające 

wpływ na modyfikację naszej strategii.  
  
W imieniu Zarządu dziękuję za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. Zapewniamy, że będziemy 

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

January Ciszewski  

Prezes Zarządu  

https://portfel.jrholding.pl/


 

 

 

SKŁAD PORTFELA JR HOLDING ASI S.A. PRZEDSTAWIAJĄCY POSIADANY                                
 PROCENT UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁEK NA DZIEŃ 30.09.2020 R. 

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

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

 

JR HOLDING ASI S.A.

Columbus Energy S.A.                           
29,47%* 

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

Synerga.fund S.A.                                   
14,93%

TopLevelTennis.com S.A.                      
14,44%

Oxygen S.A.                                              
3,73%

Medcamp S.A.                                          
29,14%

Digital Avenue S.A.                                
31,47%

Berg Holding S.A.                                     
7,59% 

GenXone S.A.                                             
1,37%

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

Babaco S.A.                                                
45,00%

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

Nexity Global S.A.                    
4,00%

Excellence S.A.                         
10,14%

Red Dev Studio S.A.                      
6,25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

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

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

KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA. 
 

1.1.   Wybrane informacje dotyczące zestawienia lokat Spółki na 30.09.2020 r. 
 

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

Wartościowych w Warszawie należą: 

 Columbus Energy S.A.      - Energia odnawialna 

 TopLevelTennis.com S.A.    - Lifestyle, Sport 

 Nexity Global S.A.     - Elektromobilność 

 Medcamp S.A.      - Medycyna i biotechnologia 

 GenXone S.A.     - Medycyna i biotechnologia 

 Synerga.fund S.A.      - Medycyna i biotechnologia 

 Berg Holding S.A.     - Nieruchomości, fotowoltaika 

 Excellence S.A.     - Produkcja soków i napojów 

 All in! Games S.A.      - Gaming 

 Oxygen S.A.     - Gaming 

 One More Level S.A.      - Gaming  

 Digital Avenue S.A.     - Gaming 

 Red Dev Studio S.A.     - Gaming 

 

 

1.2. Akcjonariat JR HOLDING ASI S.A. na dzień 30.09.2020 r. 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział  

w kapitale 
zakładowym 

Liczba  
głosów 

% udział  
głosów 
na WZ 

January Ciszewski * 28 017 344 71,84% 48 017 344 81,38% 

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

Pozostali 10 454 656 26,81% 10 454 656 17,73% 

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

 

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



 

 

 

1.3. Kluczowe inwestycje JR HOLDING ASI S.A. - stan na 30 września 2020 r. 

 

Poniższa tabela przedstawia skład portfela JR HOLDING ASI S.A. na dzień 30 września 2020 roku oraz 

osiągnięty zysk liczony od stanu portfela na dzień 31 sierpnia 2020 roku: 

 

Pozycja 

Liczba 

posiadanych 

akcji/udziałów 

(szt.) 

Udział w 

kapitale (%) 

Wartość 

31.08.2020 

 (tys. zł) 

Wartość 

30.09.2020 

 (tys. zł) 

COLUMBUS ENERGY S.A. 10 274 286 25,38% 886 671 755 160 

ALL IN! GAMES S.A. 4 620 000 13,40% 103 950 106 260 

SYNERGA.FUND S.A  40 777 244 14,93% 13 457 11 825 

OXYGEN S.A. 1 964 750 3,73% 2 122 2 299 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 2 600 000 14,44% 2 860 2 340 

DIGITAL AVENUE S.A. 3 000 000 31,47% 5 880 5 120 

NEXITY GLOBAL S.A. 400 000 4,00% 11 120 7 760 

BERG HOLDING S.A. 1 745 952 7,59% 6 809 5 203 

MEDCAMP S.A. 7 620 000 29,14% 79 248 58 293 

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

GENXONE S.A. 45 000 1,37% 500 1 592 

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

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

EXCELLENCE S.A. 16 000 000 10,14% - 10 080 

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

KPM INVEST Sp. z o.o.* 12 500 100,00% 146 148 124 936 

ZIELONA Sp. z o.o.** 2 572 100,00% 12 041 18 910 

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

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

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

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

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

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

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

     SUMA: 1 325 310 1 184 712 

Spadek wartości aktywów we wrześniu 2020 r. = -140 598 tys. zł 
* Na wycenę udziałów spółki KPM Invest Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 657 143 akcji spółki Columbus Energy S.A. 

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

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

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



 

 

 

1.4. Wykres zmiany wartości portfela Spółki w okresie od 01.04.2020 r. do 31.09.2020 r. 

 

W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy spadek wartości aktywów o 140,60 mln zł, co prezentuje 

poniższy wykres przedstawiający wartość naszego portfela na koniec każdego miesiąca. 

 

 

 

1.5. Notowania spółki JR HOLDING ASI S.A. w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. 
 
 

Ticker: JRH 

Data:                     30.09.2020 r. 

Kurs:                               19,00 zł 

Kapitalizacja:            741 mln zł 

Stopa zwrotu: 

1 miesiąc:                    -16,67 % 

3 miesiące:                  + 3,54 % 

6 miesięcy:              + 123,53 % 

1 rok:                    +  1 307,41 % 

 
Źródło: 

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

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

 

Na dzień 30 września 2020 roku JR HOLDING ASI S.A. znajdowała się: 

 na 3 miejscu w rankingu kapitalizacji spółek notowanych w ASO NewConnect, oraz 

 na 20 miejscu pod względem wartości obrotów akcji we wrześniu 2020 r. wśród spółek 

notowanych w ASO NewConnect. 

 

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

Energy S.A. oraz 5 miejsce dla One More Level S.A. pod względem kapitalizacji wśród spółek 

notowanych na ASO NewConnect. 

 

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

 

L.p. Nazwa 

Kapitalizacja na  
koniec okresu 

mln PLN (%) 

1 COLUMBUS 2 975,27 14,74 

2 FIGENE 1 516,70 7,51 

3 JRHOLDING 741,00 3,67 

4 CREEPYJAR 693,02 3,43 

5 ONEMORE 687,69 3,41 

6 CSY 447,12 2,21 

7 SCPFL 443,86 2,20 

8 ELQ 346,00 1,71 

9 FOREVEREN 320,96 1,59 

10 BLOOBER 309,28 1,53 

11 MEDAPP 294,12 1,46 

12 GRMEDIA 285,24 1,41 

13 BORUTA 277,49 1,37 

14 MOVIEGAMES 272,75 1,35 

15 CDA 262,94 1,30 

Lp. Nazwa 
Wartość 
obrotów 
tys. PLN 

Udział 
w 

obrotach 
% 

1 INNOGENE 273 839,81 21,34 

2 MEDCAMP 95 156,26 7,41 

3 4MASS 85 856,37 6,69 

4 BORUTA 70 276,99 5,48 

5 AQUATECH 70 215,94 5,47 

6 CREEPYJAR 52 137,06 4,06 

7 BIOMAXIMA 52 133,94 4,06 

8 COLUMBUS 44 431,52 3,46 

9 GENXONE 35 586,85 2,77 

10 MEDAPP 35 165,70 2,74 

11 LAURENPES 31 360,20 2,44 

12 ONEMORE 26 257,06 2,05 

13 BLOOBER 24 200,17 1,89 

14 SIMFABRIC 17 614,76 1,37 

… … … … 

20 JRHOLDING 11 913,13 0,93 

 

 

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



 

 

 

 

1.7. Notowania spółek portfelowych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. 

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

W tabeli przedstawiono kursy akcji na ostatni dzień każdego miesiąca. 

 

Spółka 

Kurs 
akcji 

31.12. 
2019 r. 

(zł) 

styczeń 2020 r. luty 2020 r. marzec 2020 r. kwiecień 2020 r. maj 2020 r. czerwiec 2020 r. lipiec 2020 r. sierpień 2020 r. wrzesień 2020 r. 
Zmiana % 

od 
początku 
2020 r. Kurs  

(zł) 
zmiana  

% 
kurs  
(zł) 

zmiana 
% 

kurs  
(zł) 

zmiana  
% 

kurs  
(zł) 

zmiana 
% 

kurs  
(zł) 

zmiana 
% 

kurs 
(zł) 

zmiana 
% 

kurs 
(zł) 

zmiana 
% 

kurs 
(zł) 

zmiana 
% 

kurs 
(zł) 

zmiana 
% 

JR HOLDING ASI S.A. 3,38 10,00 195,9% 11,50 15,0% 8,50 -26,1% 10,20 20,0% 13,25 29,9% 18,35 38,5% 25,00 36,2% 22,80 -8,8% 19,00 -16,7% 462,1% 

COLUMBUS ENERGY S.A. 14,2 21,60 52,1% 16,00 -25,9% 13,60 -15,0% 20,70 52,2% 27,60 33,3% 44,65 61,8% 83,00 85,9% 86,30 4,0% 73,50 -14,8% 417,6% 

ALL IN! GAMES S.A. 5,56 8,60 54,7% 7,60 -11,6% 7,34 -3,4% 10,55 43,7% 12,70 20,4% 19,00 49,6% 27,40 44,2% 22,50 -17,9% 23,00 2,2% 313,7% 

SYNERGA.FUND S.A. 0,0485 0,103 112,4% 0,131 27,2% 0,119 -9,2% 0,149 25,2% 0,124 -16,8% 0,319 157,3% 0,306 -4,1% 0,33 7,8% 0,29 -12,1% 497,9% 

ONE MORE LEVEL S.A. 1,24 1,79 44,4% 1,90 6,1% 1,36 -28,4% 2,40 76,5% 2,70 12,5% 6,72 148,9% 7,18 6,8% 8,08 12,5% 12,85 59,0% 936,3% 

TOPLEVELTENNIS.COM S.A. 0,71 1,00 40,8% 0,945 -5,5% 0,94 -0,5% 1,22 29,8% 1,34 9,8% 1,27 -5,2% 1,04 -18,1% 1,1 5,8% 0,9 -18,2% 26,8% 

OXYGEN S.A. 0,462 1,13 144,6% 0,80 -29,2% 0,64 -20,0% 0,77 20,3% 0,69 -10,4% 1,25 81,2% 1,04 -16,8% 1,08 3,9% 1,17 8,3% 153,2% 

MEDCAMP S.A. 0,24 0,26 8,3% 0,208 -20,0% 2,32 1 015,4% 3,80 63,8% 3,10 -18,4% 3,46 11,6% 11,20 223,7% 10,40 -7,1% 7,65 -26,4% 3087,5% 

BERG HOLDING S.A. 1,115 2,69 141,3% 1,985 -26,2% 1,50 -24,4% 1,74 16,0% 1,80 3,4% 4,40 144,4% 4,30 -2,3% 3,90 -9,3% 2,98 -23,6% 167,3% 

DIGITAL AVENUE S.A.  0,36 1,06 194,4% 0,97 -8,5% 1,05 8,2% 1,18 12,4% 1,08 -8,5% 1,36 25,9% 1,33 -2,2% 1,47 10,5% 1,28 -12,9% 255,6% 

NEXITY GLOBAL S.A. 0,50 1,60 220,0% 8,6 437,5% 6,9 -19,8% 8,00 15,9% 12,70 58,8% 15,10 18,9% 30,00 98,7% 27,80 -7,3% 19,40 -30,2% 3780,0% 

EXCELLENCE S.A. 0,10 0,12 20,0% 0,12 0,0% 0,08 -33,3% 0,12 50,0% 0,10 -16,7% 0,13 30,0% 0,43 230,8% 0,83 93,0% 0,63 -24,1% 530,0% 

RED DEV STUDIO S.A. 0,89 1,19 33,7% 1,53 28,6% 1,27 -17,0% 1,70 33,9% 1,61 -5,3% 4,15 157,8% 3,53 -14,9% 3,15 -10,8% 3,30 4,8% 270,8% 

GENXONE S.A.                6,90 0,0% 35,38 412,8% 412,8% 

 



 

 

W uzupełnieniu do powyższej tabeli: 

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

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

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

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

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

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

emisyjna wynosiła 6.90 zł);  

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

 

 

2. ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁCE W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020 ROKU 

 

 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku powołało w skład Rady Nadzorczej 

na okres nowej kadencji następujące osoby: 

 Pana Tomasza Wykurz, 

 Pana Romana Pudełko, 

 Pana Marka Sobieskiego, 

 Pana Artura Górskiego, 

 Pana Edwarda Kóskę. 

Pan Artur Górski został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku 

 

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku, a przy każdej 

uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w 

kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i 

"wstrzymujących się" znajdą Państwo pod adresem: https://newconnect.pl/ebi/files/124739-jrh-

protokol-zwz-2020-08-31.pdf 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując 

Uchwałę nr 2/08/2020. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie 

zgłoszono sprzeciwów. 

 

 Zawarcie umowy wsparcia inwestycyjnego z Saule Technologies 

 

W dniu 3 września 2020 r. zawarliśmy z p. Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz, Knowledgeis 

Knowledge sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, p. Dariuszem Chrząstowskim oraz Saule S.A. z 

siedzibą w Warszawie umowę wsparcia inwestycyjnego. Na podstawie Umowy zobowiązaliśmy się 

współpracować w dobrej wierze w celu doprowadzenia do wejścia Saule do zorganizowanego obrotu 

na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Więcej szczegółów Umowy znajdą Państwo pod 

adresem: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451849 

 

https://newconnect.pl/ebi/files/124739-jrh-protokol-zwz-2020-08-31.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/124739-jrh-protokol-zwz-2020-08-31.pdf
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451849


 

 

 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

 

Spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 

2020 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadał: 

 January Ciszewski – 45.816.044 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 98,92% liczby głosów na 

Zgromadzeniu oraz 77,65% ogólnej liczby głosów. 

 

 Zawarcie umowy na zakup praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19. 

 

W dniu 8 września 2020 roku podpisaliśmy z sześcioma osobami fizycznymi, umowę na zakup wszelkich 

praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19. Na mocy przedmiotowej umowy 

przejęliśmy pełne prawa od osób fizycznych i nabyliśmy: 

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

wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem                

SARS-CoV-2", zgłoszony do ochrony w dniu 06.04.2020 r., 

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

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

diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu" zgłoszony do ochrony 

w dniu 21.05.2020 r.,  

3. autorskich praw majątkowych do Utworów wykorzystywanych do wytwarzania opakowań 

detalicznych Testerów. 

 

 Publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2020 r. 

 

W sierpniu 2020 roku odnotowaliśmy wzrost wartości aktywów w naszym portfelu o kwotę 25,46 mln 

zł, a wartość naszego portfela osiągnęła na koniec sierpnia 2020 roku rekordowy poziom 1,33 mld zł.  

 

 Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia 

rozsianego 

 

W dniu 15 września 2020 roku wraz z Panem dr n. med. Wojciechem Orłowskim, z Synerga.fund S.A. 

oraz Ongeno sp. z o.o. podpisaliśmy aneks nr 4 do Term Sheet z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie 

realizacji wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o 

wykorzystanie autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego. 

Wobec obiektywnych przeszkód w dochowaniu terminów wskazanych w Term Sheet, na mocy 

wskazanego aneksu nr 4 dokonaliśmy zmian w § 2 ust. 2 Term Sheet wyznaczając nowe daty realizacji 

projektu. I tak: 

 podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego 

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

kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 18 grudnia 

2020 r., 

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

Andrzejem Klimkiem, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r., 

 podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 18 grudnia 2020 r., przedmiotem której 

będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie 

samego przeszczepu, 



 

 

 podpisanie umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych 

wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, do 18 grudnia 2020 r., 

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

na Ongeno Sp. z o.o. do dnia 18 grudnia 2020 r. 

Pozostałe postanowienia Term Sheet nie uległy zmianie. 

 

 Rozwiązanie umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży praw do uzyskania patentu na testy 

zaburzeń smaku Covid-19. 

 

Rozwiązaliśmy za porozumieniem stron zawartą z sześcioma osobami fizycznymi, umowę 

przedwstępną i umowę sprzedaży wszelkich prawdo uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku  

Covid-19. Powodem były obiektywne przyczyny w zapewnieniu odpowiedniej ilości i jakości produkcji 

testów zaburzeń smaku Covid-19. 

 

 Nabycie akcji One More Level S.A.  

 

W dniu 24 września 2020 roku nabyliśmy od Prezesa Zarządu Pana Januarego Ciszewskiego 1.500.000 

(jeden milion pięćset tysięcy) niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki ONE 

MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za kwotę 

8,00 zł (osiem złotych) za jedną akcję, a więc za łączną kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów 

złotych i zero groszy), która zostanie uregulowana do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabyty pakiet akcji 

stanowi 2,80 % w kapitale zakładowym ONE MORE LEVEL S.A. i daje prawo do 1.500.000 głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 2,80 % w ogólnej liczbie głosów. 

   

3. ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH JR HOLDING ASI S.A. WE WRZEŚNIU 2020 

ROKU 

 

 Columbus Energy S.A. 

 

 Otrzymanie informacji o przyjęciu złożonej przez Columbus Energy S.A. oferty na zakup 100% 

udziałów w spółkach celowych posiadających prawa do projektów farm fotowoltaicznych o łącznej 

mocy 184 MWp 

Po złożeniu wiążącej oferty na zakup 100% udziałów w spółkach celowych posiadających prawa do 

projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MWp, w dniu 1 września 2020 roku Columbus 

Energy S.A. otrzymała informację o przyjęciu tej oferty. Oferta złożona przez spółkę opiewała na kwotę 

37.830.000,00 EURO. Oferta dotyczy zakupu 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 

projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o mocach 

odpowiednio 48,3 MWp, 30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp). 

 

 Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania kapitałowego Spółki w Saule S.A. o 

wartości 10 mln EUR, co będzie stanowiło 20% udziału w kapitale i głosach na walnym 

zgromadzeniu 

W dniu 3 września 2020 r. Columbus Energy S.A. zawarła z p. Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz, 

Knowledgeis Knowledge sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, p. Dariuszem Chrząstowskim oraz 

Saule S.A. z siedzibą w Warszawie umowę inwestycyjną, na podstawie której, strony zobowiązują się 

spowodować, aby Columbus objął pakiet akcji zwykłych imiennych w Saule w liczbie stanowiącej 20% 



 

 

kapitału zakładowego oraz 20% głosów na walnym zgromadzeniu Saule, na zasadzie całkowitego 

rozwodnienia, w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń, na zasadach określonych w umowie 

inwestycyjnej, której więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451850 

 

 Objęcie 87.493 nowych akcji zwykłych imiennych serii A Saule S.A. za kwotę 6.000.000,00 EUR 

W dniu 3 września 2020 r. Columbus zawarł z Saule umowę objęcia 187.493 nowych akcji zwykłych 

imiennych serii A Saule o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 

187.493,00 zł. Akcje te zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 6.000.000,00 EUR, co 

wyniosło w przeliczeniu na walutę polską 26.508.600,00 zł. 

 

 Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji do 0,5 mld zł przez spółkę New 

Energy Investments, 100% zależną od Columbus Energy 

W dniu 7 września 2020 r. spółka zależna Columbus, tj. New Energy Investments sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie (dalej: NEI) przyjęła program emisji obligacji o wartości 500 mln zł. W następstwie przyjęcia 

programu emisji, NEI zawarła z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę, której 

przedmiotem jest powierzenie DM BOŚ realizację czynności związanych z pozyskaniem nowego 

finansowania w formie obligacji w drodze realizacji programu emisji. 

Najistotniejsze założenia Programu są następujące: 

 łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w ramach Programu w każdym dniu, w 

którym NEI składa zlecenie emisji oraz na dzień emisji nie może przekraczać kwoty 500 mln zł, 

 Obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach każda, każda emisja będzie przeprowadzona 

w trybie oferty publicznej, a materiały informacyjne i pozostała dokumentacja emisyjna zostaną 

udostępnione wyłącznie Inwestorom kwalifikowanym, 

 wartość nominalna pierwszej serii obligacji emitowanych w ramach programu emisji będzie nie 

mniejsza niż 70.000.000 zł, 

 o ile nie zostanie to inaczej uzgodnione, wszystkie obligacje będą wprowadzone do alternatywnego 

systemu obrotu na Catalyst, 

 termin wykupu obligacji przez NEI nie będzie dłuższy niż 15 lat, 

 emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela, 

 obligacje nie będą przyznawały obligatariuszom prawa do udziału w zyskach NEI. 

 

 Nabycie 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 

21,7 MW z możliwością dodatkowego uzyskania 2 MW 

Spółka zależna od Columbus Energy S.A. tj. Columbus JV1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarła 

umowę nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o 

łącznej mocy ok. 21,7 MW (z możliwością dodatkowego uzyskania 2 MW), których szacunkowa wartość 

po wybudowaniu wyniesie ok. 86,8 mln zł (94,8 mln zł w przypadku uzyskania dodatkowych 2 MW). 

Kwota nabycia udziałów spółek projektowych wyniosła 972 669,64 EUR (1 071 644,76 EUR w przypadku 

uzyskania dodatkowych 2 MW), która wynika z wartości tych projektów realizowanych w ramach 

spółek projektowych w wysokości 1 350 000,00 EUR oraz posiadanych przez spółki projektowe 

zobowiązań. Projekty realizowane w ramach spółek projektowych posiadają pozwolenie na budowę 

oraz warunki przyłączenia i znajdują się w fazie przedaukcyjnej, a ponadto posiada wynikające z umowy 

gwarancje wykonania umowy przez podmioty powiązane ze sprzedającym. 

 

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,451850


 

 

 All in! Games S.A.  
 

 Ustalenie daty premiery i ceny gry Ghostrunner 

Data premiery gry Ghostrunner została ustalona na dzień 27 października 2020 r. W tym terminie gra 

zadebiutuje globalnie, na platformach PC (Steam, Epic Games Store i GOG), PlayStation 4, Xbox One 

oraz Nintendo Switch. 

Gra tworzona jest przez krakowskie studio One More Level S.A. we współpracy z 3D Realms i Slipgate 

Ironworks™ natomiast wydana zostanie przez Spółkę oraz włoskiego wydawcę 505 GAMES SPA. 

Regularna cena gry została ustalona na poziomie $29.99 / €29.99 / £24.99. 
 
 Publikacja raportu półrocznego  

Spółka opublikowała raport półroczny obejmujący po raz pierwszy dane połączonych podmiotów 

Setanta S.A. oraz All in! Games sp. z o.o. 
 

 Podpisanie nowej umowy wydawniczej 

Zarząd All In! Games S.A. zawarł umowę wydawniczą z HAJE Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, na podstawie 

której All in! Games będzie odpowiedzialna za wydanie, dystrybucję oraz promocję nowego, nie 

ogłoszonego IP tworzonego pod nazwą kodową “Flash". Wartość kontraktu wynosi 2 600 000,- zł.  

W ramach zawartego porozumienia Haje Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu 

realizacji umowy oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży gry. 

 

 Synerga.fund S.A. 
 

 Podpisanie aneksu do Term Sheet 

Zarząd Synerga.fund S.A. zawarł kolejny aneks do Term Sheet dotyczącego projektu wdrożenia terapii 

leczenia stwardnienia rozsianego, na podstawie którego, zmieniono następujące zapisy: 

 podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego 

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

kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 18 grudnia 

2020 r., 

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

Andrzejem Klimkiem, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r., 

 podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, do dnia 18 grudnia 2020 r., przedmiotem której 

będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie 

samego przeszczepu, 

 podpisanie umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych 

wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, do 18 grudnia 2020 r., 

 podpisanie umowy przeniesienia 50% autorskich praw majątkowych i praw własności 

przemysłowej na Ongeno sp. z o.o., do dnia 18 grudnia 2020 r. 

Pozostałe zapisy Term Sheet pozostały bez zmian. 
 
 Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały/uchylenie uchwały ZWZ z dn. 28 

czerwca 2019 r 

Zarząd Synerga.fund S.A. , w nawiązaniu do raportu EBI nr 18/2019 z dn. 8 sierpnia 2019 r., w którym 

poinformował o wniesieniu w dniu 11 lipca 2019 r. przez akcjonariusza powództwa w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały nr 23/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 

czerwca 2019 r., a także, alternatywnie, uchylenia tejże uchwały, poinformował o otrzymaniu 



 

 

postanowienie Sądu o wydaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie IX Wydział 

Gospodarczy, postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania. Powyższe nastąpiło w wyniku 

cofnięcia w całości pozwu przez akcjonariusza. 

 

 Oxygen S.A. 
 

 Nabycie udziałów w Mousetrap Games sp. z o.o. 

Zarząd Oxygen S.A. nabył od osób fizycznych i prawnych łącznie 40 udziałów w spółce Mousetrap 

Games sp. z o.o. („MTG”) o wartości nominalnej 50 zł każdy, wyemitowanych na podstawie uchwały 

nr 21 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 sierpnia 2020 roku. W wyniku 

transakcji Oxygen S.A. obecnie posiada 212 udziałów, tj. wszystkie wyemitowane udziały w MTG,              

które stanowią 100% udziału w kapitale zakładowymi głosach na zgromadzeniu wspólników MTG. 
 
 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G 

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyemitowanych na 

podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 r. w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd spółki 

opublikował podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G.  

Subskrypcja prywatna obejmowała 27.384.884 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt 

cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości 

nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja. Subskrypcja została przeprowadzona 

bez żadnej redukcji. Akcje serii G zostały emitowane były po cenie emisyjnej równej 0,25 zł (zero 

złotych dwadzieścia pięć groszy) za akcję i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 82 

(osiemdziesięciu dwóch) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w spółce 

Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS:0000673373). Umowy objęcia akcji serii G 

zostały zawarte z dziewięcioma podmiotami. 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

i zmiany Statutu Spółki 

Zarząd Oxygen S.A. w dniu 30 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem w całości 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H i ubiegania się o ich 

wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki. Mocą 

Uchwały, kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 8.623.860,10 zł do kwoty nie niższej niż 

8.623.860,20 zł i nie wyższej niż 9.123.860,10 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 

500.000,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Wszystkie akcje serii H zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej i skierowana będzie do 

mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte do dnia 31 

grudnia 2020 roku. 
 
 Zawarcie umowy dystrybucyjnej 

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

zawarła z INLOGIC software s.r.o. spółką prawa słowackiego (dalej: INLOGIC) umowę dystrybucji.  

Celem zawarcia Umowy jest dystrybucja treści i aplikacji mobilnych tworzonych przez MTG. Na 

podstawie Umowy, MTG udziela INLOGIC niewyłączną licencję na: 



 

 

a) korzystanie z aplikacji w celach demonstracyjnych i promocyjnych odnoszących się do 

potencjalnych klientów, w tym między innymi do próbkowania przez użytkowników końcowych 

aplikacji, 

b) sprzedaż i rozpowszechnianie aplikacji użytkownikom końcowym za pośrednictwem operatorów 

telefonii komórkowej, portali internetowych i innych kanałów dystrybucji, za wyjątkiem Google 

Play Store i Apple App Store, na takich warunkach określonych przez INLOGIC, aby umożliwić 

użytkownikom końcowym pobieranie i wykorzystywanie tych aplikacji na swoich urządzeniach 

mobilnych, 

c) kopiowanie, publiczne wyświetlanie, publiczne demonstrowanie i inne korzystanie z aplikacji oraz 

powiązanego obrazu i wideo w celach demonstracyjnych w związku z działaniami marketingowymi, 

sprzedażą i dystrybucją aplikacji. 
 
 Przyjęcie strategii rozwoju 

Zarząd Oxygen S.A. przyjął strategię rozwoju spółki oraz Grupy Kapitałowej Oxygen na lata 2020 – 2025. 

Kluczowe cele strategii zakładają: 

 zwiększenie liczby wydawanych gier przez spółki z Grupy Kapitałowej w latach 2021-2022 do 

poziomu nie niższego, niż 17 tytułów w 2021 roku oraz 20 tytułów w 2022 roku, 

 utrzymanie produkcji własnej gier na poziomie nie mniejszym, niż w roku poprzedzającym, 

 zbudowanie narzędzi do przetwarzania danych o zachowaniu użytkowników zebranych z 

wydawanych przez Grupę Kapitałową gier w celu analizy trendów rynkowych oraz obniżenia ryzyka 

związanego z doborem tytułów przeznaczonych do wydania przez Grupę Kapitałową, 

 wydanie tytułu o wysokim LTV w latach 2023-2025, po pozyskaniu danych i wiedzy z nich 

wynikającej, w celu minimalizacji ryzyk związanych z dużym wydawnictwem. 

 

 One More Level S.A. 
 

 Ustalenie daty premiery i ceny gry Ghostrunner 

Data premiery gry Ghostrunner została ustalona na dzień 27 października 2020 r. W tym terminie gra 

zadebiutuje globalnie, na platformach PC (Steam, Epic Games Storei GOG), PlayStation 4, Xbox One 

oraz Nintendo Switch. Gra tworzona jest we współpracy z 3D Realms i Slipgate Ironworks™ natomiast 

wydana zostanie przez All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie oraz włoskiego wydawcę 505 GAMES 

SPA. Regularna cena gry została ustalona na poziomie $29.99 / €29.99 / £24.99. 
 
 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 22 września 2020 roku, do spółki wpłynęło oświadczenie dotychczasowego Członka Rady 

Nadzorczej Emitenta Pana Radosława Ratusznik o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 22 września 2020 r. 
 
 Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Emitenta 

W dniu 22 września 2020 roku Rada Nadzorcza spółki powołała Pana Szymona Bryła do składu Zarządu 

spółki w tym do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu oraz powołała Pana Radosława Ratusznik do 

składu Zarządu spółki w tym do sprawowania funkcji Członka Zarządu. 
 
 Przekroczenie progu  

W dniu 25 września 2020 roku spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego                         

o obniżeniu progu poniżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wyniku zbycia                       

w dniu 24 września 2020 r. 1.500.000 sztuk akcji, stanowiących 2,80 % w ogólnej liczbie głosów. 



 

 

 TopLevelTennis.com S.A.  

 

 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J 

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na 

podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany §8 ust. 1 oraz §8 ust. 2 Statutu Spółki oraz 

oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r., spółka 

opublikowała podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J. W ramach subskrypcji 

objętych zostało 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J                       

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii J zostały objęte po cenie 

emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję. Umowy objęcia akcji serii J zostały zawarte z 11 

osobami. 

 

 Berg Holding S.A.  

 

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

umowy o zachowaniu poufności i wyłączności 

Spółka współzależna od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. tj. Columbus& Farmy sp. z o.o. (dalej: C&F), 

zawarła umowę o zachowaniu poufności i wyłączności z podmiotem z branży fotowoltaiki. Na 

podstawie umowy strony postanowiły, że będą prowadzić lub prowadzą negocjacje oraz rozmowy                        

w zakresie dotyczącym podmiotu realizującego 7 projektów farm fotowoltaicznych, w tym badanie 

stanu prawnego tego podmiotu, co w konsekwencji może prowadzić do zawarcia umowy głównej.  

 

 Informacja o otrzymaniu dotacji na kapitał obrotowy w wysokości 242 030,79 zł.  

Zarząd Berg Holding S.A. otrzymał dotację na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 242 030,79 zł, która zostanie wykorzystania w zakresie 

określonym we wniosku oraz umowie o dofinansowanie, a w szczególności w zakresie pokrycia kosztów 

związanych z finansowaniem kapitału obrotowego i bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.  

 

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

2 758 732,00 zł 

W związku z rozwijaniem struktury holdingowej spółki, Berg Holding S.A. dokonał zbycia pakietów akcji 

spółki zależnej, tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. za cenę łączną w wysokości 2 758 732,00 zł. Łączny udział 

Berg Holding S.A. w kapitale zakładowym spółki zależnej wynosił na koniec września br. 92,51 %. 

 

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

 

 Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy, siedziby i adresu oraz podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki 

W dniu 8 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował m.in. zmianę nazwy spółki na Nexity Global S.A. oraz 

zmianę siedziby spółki na Kraków (ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków). 

Zarejestrowane zostało również podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 1.381.829,40 zł do 

kwoty 6.000.000,00 zł, w drodze emisji 7.696.951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł 

każda akcja. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, obecnie dzieli się on w 

następujący sposób:  



 

 

 2.303.049 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A; 

 7.696.951 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) 

akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

 

 Zawiadomienie JR HOLDING ASI S.A. w sprawie zmiany udziału w głosach 

W związku z zarejestrowaniem w dniu 8 września 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Nexity 

Global S.A. do kwoty 6 000 000,00 zł w drodze emisji 7 696 951 akcji zwykłych serii B, o wartości 

nominalnej 0,60 zł każda akcja, udział JR HOLDING ASI S.A. w ogólnej liczbie głosów obniżył się poniżej 

progu 5%. Przed zmianą udziału JR HOLDING ASI S.A. posiadała 400 000 akcji stanowiących 17,37% 

udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 400 000 głosów, co stanowiło 

17,37% głosów na walnym zgromadzeniu Nexity Global S.A. 

Aktualnie JR HOLDING ASI S.A. posiada 400 000 akcji stanowiących 4,00% udziału w kapitale 

zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 400 000 głosów, co stanowi 4,00% głosów na 

walnym zgromadzeniu Nexity Global S.A. 

 

 Medcamp S.A. 

 

 Rozwiązanie umowy z NCBIR 

Medcamp S.A. powziął informację o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu grantowego 

przez NCBiR, co skutkuje brakiem możliwości realizowania zakładanych inwestycji w sektorze 

biotechnologicznym w oparciu o środki w/w funduszu. W związku z powyższym Medcamp zdecydował 

o odsprzedaży całości udziałów w spółce zarządzającej. 

 

 Red Dev Studio S.A. 

 

 Zawarcie umów wydawczych 

W dniu 9 września 2020 r. zostały zawarte umowy wydawnicze dot. gier Powertris, Space Shift, Gravity 

Maze z wydawcą No Gravity Games S.A. Jednocześnie rozwiązano umowy wydawnicze dla gier 

Powertis i Space Shift  z Ultimate Games S.A.  

 

 Ustalenie daty premiery gry Powertris  

Data wprowadzenia do sprzedaży gry Powertris na platformie Nintendo Switch została ustalona na dzień 

1 października 2020 roku, przy czym gra będzie dostępna w preorderze od dnia 24 września 2020 r. 

 

 Informacja na temat gry Drill Deal 

30 września br. zakończone zostały prace nad grą Drill Deal ("Gra") w wersji na platformę Steam.  

Wydawca Gry, tj. Ultimate Games S.A., który finansuje produkcję Gry, podjął decyzję o zwiększeniu 

nakładów na Grę i sfinansowaniu, jeszcze przed premierą gry na platformie Steam, dodatkowych prac. 

Zgodnie z nowym harmonogram ukończenie prac nad Grą planowane jest na czerwiec 2021 roku. 

 

  

 

 

 



 

 

4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE 

RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

 

4.1.   Raporty EBI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 01.09.2020 13/2020 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji 

2. 01.09.2020 14/2020 
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 31 sierpnia 

2020 roku 

3. 05.09.2020 15/2020 
Uzupełnienie do raportu 13/2020 z dn. 1 września 2020 r. - 

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji 

4. 10.09.2020 16/2020 Raport miesięczny za sierpień 2020 roku 

   

4.2. Raporty ESPI 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 03.09.2020 39/2020 Zawarcie umowy wsparcia inwestycyjnego z Saule Technologies 

2. 03.09.2020 40/2020 
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ   

w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

3. 08.09.2020 41/2020 
Zawarcie umowy na zakup praw do uzyskania patentu na testy 

zaburzeń smaku Covid-19. 

4. 11.09.2020 42/2020 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

5. 14.09.2020 43/2020 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

6. 16.09.2020 44/2020 
Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii 

leczenia stwardnienia rozsianego 

7. 25.09.2020 45/2020 
Rozwiązanie umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży praw do 

uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19 

8. 25.09.2020 46/2020 Nabycie akcji przez Emitenta 

9. 29.09.2020 47/2020 Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 

10. 30.09.2020 48/2020 
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich 

dematerializacji 

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


 

 

5. KALENDARZ INWESTORA 

 

 10 listopada 2020 r. – Raport miesięczny za październik 2020 r. 

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

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

 

 

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

MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu wrześniu 2020 roku 

zostały przedstawione w pkt 2 niniejszego raportu.  

 

 

Z poważaniem 

 

January Ciszewski  

 Prezes Zarządu   


