Kraków, 23.06.2016 r.

JR HOLDING S.A. realizuje nowe
projekty inwestycyjne
JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r.,
efektywnie realizuje nową Strategię Rozwoju i rozbudowuje swoje portfolio
inwestycyjne o kolejne przedsięwzięcia biznesowe. Emitent zwiększa także
przychody osiągane z wynajmu nieruchomości komercyjnych.
W maju 2016 r. przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. z tytułu wynajmu
nieruchomości komercyjnych wyniosły prawie 432 tys. zł wobec 396 tys. zł w
analogicznym okresie ub. roku. Po pięciu miesiącach tego roku skonsolidowane
przychody Spółki z wynajmu nieruchomości komercyjnych sięgnęły 2.103 tys. zł. Rok
wcześniej było to 1.967 tys. zł. Wzrost osiąganych przychodów jest rezultatem
skutecznego zarządzania nieruchomościami oraz optymalizacji struktury wynajmu
posiadanych powierzchni biurowych i handlowych.
„Cały czas zwiększamy nasze przychody generowane z wynajmu nieruchomości
należących do spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. Jestem
przekonany, że w dalszym ciągu będziemy potrafili utrzymać ten pozytywny trend,
podejmowane przez nas działania mające na celu maksymalizację osiąganych
przychodów z wynajmu nieruchomości przynoszą oczekiwane rezultaty.” - mówi January
Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.
Emitent założył także spółkę Palabra Sp. z o.o., w której objął 100% udziałów. Została
ona powołana w celu nabycia nieruchomości w Sosnowcu przy ul. Mieroszewskich.
Zgodnie z podpisanym aneksem do przedwstępnej umowy nabycia tej nieruchomości
całkowita wartość transakcji ma wynieść 9,84 mln zł brutto. Planowany zakup
nieruchomości jest zgodny z przyjętą Strategią Rozwoju Spółki.
JR HOLDING S.A. aktywnie uczestniczy również w rozwijaniu spółki stowarzyszonej StepCloser S.A., która zajmuje się promocją i rozbudową programu kart StepCloser.
Podmiot ten rozpoczął już budowę sieci handlowców w największych polskich miastach: w
Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku oraz w Warszawie. StepCloser S.A.
pracuje także nad uruchomieniem aplikacji mobilnej, co ma nastąpić na początku lipca
br.
„Aktywnie uczestniczymy w nowych przedsięwzięciach biznesowych, które przyczynią się
do poprawy wyników finansowych Spółki w kolejnych latach. Planowany zakup Galerii
Handlowej w Sosnowcu, a następnie restrukturyzacja tej nieruchomości, z pewnością
idealnie wpisuje się w nową Strategię Rozwoju JR HOLDING S.A. Bardzo duże nadzieje

wiążemy także ze spółką StepCloser S.A., bowiem potencjał rozwoju sieci kart StepCloser
jest bardzo duży. Pracujemy obecnie nad rozwojem sieci handlowej tego podmiotu oraz
nad budową jego identyfikacji wizualnej. Podtrzymujemy także nasze plany
upublicznienia StepCloser S.A. na rynku NewConnect.” - dodaje Prezes Ciszewski.
Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zanotowała w 1 kw. 2016 r. zysk netto w wysokości
11,74 mln zł. W analogicznym okresie ub. roku skonsolidowany zysk netto Spółki wyniósł
0,63 mln zł. Największy wpływ na wysokość osiągniętego zysku netto przez Emitenta
miało połączenie notowanej na rynku NewConnect Spółki Columbus Capital S.A. ze
Spółką Columbus Energy S.A., która działa w branży Odnawialnych Źródeł Energii.
JR HOLDING S.A. zakończyła 2015 r. skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 5,64 mln
zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 4,58 mln zł. Rok wcześniej było to
odpowiednio: 2,59 mln zł zysku netto oraz 4,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.
Spółka od października 2015 r. znajduje się w składzie Segmentu NewConnect Lead,
który grupuje 26 największych i najpłynniejszych podmiotów z alternatywnego rynku.
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