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Raport miesięczny JR HOLDING S.A. za czerwiec 2016 roku 

 

Wstęp 

 

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna (dawniej: JR INVEST Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu 

o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej 

wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku.  

W ocenie Zarządu Emitenta wszystkie podjęte zarówno przez Spółkę jak i podmioty wchodzące w skład Grupy 

Kapitałowej decyzje inwestycyjne w miesiącu czerwcu 2016 roku wpłynęły na wzrost jej wartości. Więcej informacji 

uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie zapraszam.  

 

January Ciszewski  

Prezes Zarządu  

 

 

Informacje za miesiąc czerwiec 2016 roku 

 

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.    Dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej  

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że w miesiącu czerwcu 2016 roku skonsolidowane przychody Grupy 

Kapitałowej JR HOLDING S.A. dotyczące wynajmu nieruchomości komercyjnych wyniosły 423 447 zł i są wyższe o 

3,76 % w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, w którym wyniosły 408 108 zł. 

  

W miesiącach od stycznia do czerwca 2016 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. 

dotyczące wynajmu nieruchomości komercyjnych wyniosły 2 527 825 zł i są wyższe o 6 % w stosunku do 

analogicznego okresu 2015 roku, w którym wyniosły 2 382 693 zł. 

  

Przychody Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. (w zł netto) 

  
  

 
KPM INVEST     

Sp. z o.o. 

JR HOLDING 

S.A.* 

Laguna    

Capital               

Sp. z o.o. ** 

Ganador  

Sp. z o.o. 

PPH Inter-

Prodryn     

Sp. z o.o. 

Centrum 

Market 

Zielona Góra 

Sp. z o.o. 

SUMA 

porów. 

2016 / 

2015 

VI 2016 78 502 18 800 46 851 15 013 101 842 162 439 423 447 
1,04 

VI 2015 84 244 30 275 30 407 23 383 92 269 147 530 408 108 

I-VI 2016 484 404 109 889 296 169 87 819 611 226 938 318 2 527 825 
1,06 

I-VI 2015 514 552 334 899 30 407 131 364 530 374 841 097 2 382 693 

 
*       W przychodach Spółki JR HOLDING S.A. zawarty jest przychód z tytułu udostępniania do wglądu i prowadzenia danych            

w programie do archiwizacji i administrowania danych związanych z wynajmowaniem powierzchni komercyjnej.  
 
**     Laguna Capital Sp. z o.o. została właścicielem nieruchomości w Bielsku-Białej w dniu 10.06.2015 r. (nabyła ją od Spółki       

JR HOLDING S.A.) i uzyskuje przychody z tytułu wynajmu powierzchni komercyjnej w kamienicy od dnia 11.06.2015 r. 
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1.2.    Istotne wydarzenia w miesiącu czerwcu 2016 roku 

 

EMITENT – spółka dominująca JR HOLDING S.A. 

 

Założenie spółki zależnej Palabra sp. z o.o. 

W dniu 01 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. przekazał do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 maja 

2016 r. na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego KRS uzyskał informacje o dokonaniu w dniu 30 maja 2016 

roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy wpisu do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620626, spółki zależnej Palabra spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Kapitał zakładowy 

nowo zawiązanego podmiotu wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości 

nominalnej 50 zł każdy, objętych w całości przez Emitenta. Palabra sp. z o.o. powołana została w celu nabycia 

nieruchomości w Sosnowcu przy ul. Mieroszewskich. Poprzez założenie spółki celowej Emitent realizuje strategię 

rozwoju, o której informował raportem EBI nr 41/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku. 

 

Wznowienie skupu akcji własnych  

W dniu 1 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. poinformował o wznowieniu realizacji programu skupu 

akcji własnych Spółki, zawieszonego z uwagi na obowiązywanie okresu zamkniętego związanego z publikacją 

raportu okresowego za rok obrotowy 2015.  

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku 

W dniu 2 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu 

spółek handlowych ogłosił zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku, na 

godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Malwowej 30. 

 

Podpisanie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości 

W dniu 2 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. po dokonaniu satysfakcjonujących ustaleń i 

wynegocjowaniu obniżenia ceny nabycia nieruchomości, zawarł aneks do podpisanej w dniu 8 lipca 2015 roku z 

czterema osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz z dwoma osobami fizycznymi 

działającymi jako wspólnicy spółki jawnej przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości, w formie aktu 

notarialnego (Rep. nr 6381/2015). Przedmiotowa nieruchomość położona jest w:  

- województwie śląskim, powiecie Miasto Sosnowiec, gminie Sosnowiec Miasto, miejscowości Sosnowiec, obręb 3 

Zagórze, składającej się z działek nr 626/3 oraz 626/4 , o łącznej powierzchni 0,3354ha (trzy tysiące trzysta 

pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00016771/9; 

- nieruchomości, położonej w Sosnowiec-Zagórze, składającej się z jedynej działki nr 625/11 o powierzchni 

0,2425ha, zabudowanej budynkiem nr 120 położonym przy ulicy Braci Mieroszewskich, dla której to nieruchomości 

Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00036196/0; 

- udziały w użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w miejscowości Sosnowiec, obręb 3 Zagórze, 

składającej się z działki nr 625/3 o powierzchni 0,3079ha oraz we współwłasności stanowiącego odrębny od gruntu 

przedmiot własności budynku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00037642/9.  

Strony w przedwstępnej umowie zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej najpóźniej w terminie do dnia 

30.10.2015 r., z tym że Strony umówiły się, iż przedmiotowa przedwstępna umowa nabycia wskazanych 

nieruchomości jest jednostronnie zobowiązująca i zobowiązuje Sprzedających do zawarcia umowy przedwstępnej.  

Na mocy zawartego w dniu 2 czerwca 2016 roku aneksu Sprzedający oraz January Ciszewski działający za Spółkę 

pod firmą: „JR HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oświadczyli, że mimo upływu terminu do zawarcia 

umowy przyrzeczonej zamierzają wykonać zobowiązania w niej określone, z zastrzeżeniem zmian i w tym celu 

dokonują zmiany powołanej przedwstępnej umowy sprzedaży, Rep. A nr 6381/2015 w kwestii zmiany ceny. 
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Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną, na podstawie, której sprzedadzą Spółce pod firmą: „JR 

HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie całe swoje udziały w opisanej wyżej nieruchomości w łącznej cenie 

9.840.000,00zł (dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych). Podana cena zawiera podatek od towarów 

i usług VAT w stawce 23%. Emitent zobowiązał się do zapłaty do dnia 10.06.2016 r. na rzecz stron umowy łączną 

kwotę 258.300 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) tytułem zadatku. Ponadto aneks dokonuje 

zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej z 30.10.2015 na dzień 15.07.2016 r. Pozostałe postanowienia 

powołanej przedwstępnej umowy sprzedaży Rep. A nr 6381/2015 pozostają bez zmian. 

 

Raport miesięczny za maj 2016 r. 

W dniu 20 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku 

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 

2016 roku. 

 

Niezakwalifikowanie Emitenta do segmentu NC LEAD 

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. poinformował, iż zgodnie z komunikatem Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku Emitent przestał być kwalifikowany 

do segmentu NC LEAD. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku 

W dniu 30 czerwca 2016 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Malwowej 30 odbyło się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i nazajutrz Emitent przekazał protokół Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, 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". Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z 

Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

Inwestycja w Słomnikach 

Umowa spółki z partnerami jest w końcowej fazie negocjacji, które ze względów niezależnych od Emitenta 

przedłuża się. O ich finalizacji Emitent poinformuje niezwłocznie. Rozpoczynają się prace koncepcyjno - projektowe 

nad projektowanym osiedlem mieszkaniowym.  

 

Wydarzenia i osiągnięcia  

 

Udział Emitenta w konferencji WallStreet 20 w Karpaczu  

W dniach 3-5 czerwca 2016 roku JR HOLDING S.A. brał udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie 

Inwestorów Indywidualnych WallStreet 20 w Karpaczu. Jest to największe spotkanie inwestorów indywidualnych w 

Polsce. 

 

Orzeł Biznesu dla JR HOLDING S.A.  

W dniu 27 czerwca 2016 roku w Hotelu Radisson Blu w Krakowie, podczas uroczystej gali JR HOLDING S.A. otrzymał  

w kategorii Biznes i Ekologia, statuetkę Orły Biznesu "Wprost" Małopolska. Gala odbyła się pod patronatem i przy 

obecności Prezydenta Miasta Krakowa. Tygodnik "Wprost" wręczył nagrody firmom, które osiągają najlepsze wyniki 

finansowe. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: firm, które w ciągu ostatnich trzech lat odnotowały 

największy średni zysk netto oraz najwyższy średni jego wzrost. Dodatkowym wymogiem było osiągnięcie 

odpowiedniej rentowności oraz brak notowań na listach nierzetelnych płatników. Lista ma charakter ogólnopolski,  

a nagrody są wręczane podczas gal w stolicach regionów. Ważnym czynnikiem jest też związek firmy z regionem,  

w którym znajduje się jej siedziba.  
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ORŁY WPROST to nagrody dla firm, samorządów oraz wybitnych osobowości regionu. To nagroda dla tych, którzy 

wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie 

tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych 

zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski. 

 

Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego - wizerunek Orła Białego - które wisiało w siedzibie 

Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”. 

 

Przedsiębiorcą regionu w kategorii Biznes i Ekologia został January Ciszewski z JR HOLDING S.A. Emitent traktuje 

otrzymane wyróżnienie jako nie tylko docenienie dotychczasowej pracy, ale również jako motywacje do dalszych 

działań.   
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GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA:   
 
Spółka zależna - Centrum Market Zielona Góra sp. z o.o.  

 

Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości  

W dniu 29 czerwca 2016 roku Spółka zależna „Centrum Market Zielona Góra” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, w której Emitent posiada 97,4% udziałów, podpisała w formie aktu 

notarialnego Repertorium A numer: 4496/2016 z podmiotem gospodarczym z siedzibą na terenie RP umowę 

sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,3024 ha (trzy tysiące dwadzieścia cztery metry kwadratowe), położonej w 

Zielonej Górze, przy ulicy Pod Topolami nr 4, województwo lubuskie, odrębnie oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 336, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00069306/2, na opisanej nieruchomości 

posadowiony jest budynek handlowo-usługowy Galeria RAMZES o powierzchni użytkowej 6.822,90 m2.  

Przedmiotowa nieruchomość została zbyta za cenę netto 11.950.000,- (jedenaście milionów dziewięćset 

pięćdziesiąt tysięcy) złotych powiększoną o należny podatek VAT o stawce 23% w kwocie 2.748.500,- (dwa miliony 

siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset) złotych, to jest za cenę brutto wynoszącą 14.698.500 (czternaście 

milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych. Ponadto Nabywca zapłaci cenę netto 50.000,- 

(pięćdziesiąt tysięcy) złotych powiększoną o należny podatek VAT o stawce 23% w kwocie 11.500,- (jedenaście 

tysięcy pięćset) złotych, to jest cenę brutto wynoszącą 61.500, (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych, za 

kompletne wyposażenie restauracji, w tym wyposażenie kuchni i wyposażenie sali konsumpcyjnej znajdujących się 

w przedmiotowej nieruchomości.  

Sposób zapłaty ceny za nieruchomość Strony ustaliły następująco: kwotę 615.000,- (sześćset piętnaście tysięcy) 

złotych brutto Nabywca zapłacił Sprzedawcy przed podpisaniem tego aktu. Pozostałą część ceny w kwocie 

14.083.500,- (czternaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych brutto Kupujący zobowiązuje się 

zapłacić Sprzedającemu najpóźniej dnia 06 lipca 2016 roku.  

Całą cenę za wyposażenie restauracji w kwocie 61.500,- (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych brutto Kupujący 

zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu najpóźniej dnia 06 lipca 2016 roku.  

Ustalono, że płatności dokonywane będą przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy Spółki 

„Centrum Market Zielona Góra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz w części 

zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zabezpieczonego hipotekami na przedmiotowej nieruchomości.  

Zbycie nieruchomości jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta. 

 

Spółka Biurowiec Zamknięta sp. z o.o. / inwestycja HEXAGON 

 

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości 

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki JR HOLDING S.A. poinformował, iż spółka Biurowiec Zamknięta Sp. z 

o.o., w której spółka zależna od Emitenta KPM INVEST sp. z o.o., posiada 13,5 %, a przez którą realizowana jest 

inwestycja HEXAGON, w dniu 28 czerwca 2016 roku podpisała w formie aktu notarialnego repertorium znak A NR 

2803/2016 z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przedwstępną umowę sprzedaży 10 lokali wraz z 

garażem oraz udziałem w nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie, dzielnicy Podgórze, w obrębie 0029 

(dwadzieścia dziewięć), przy ulicy Zamkniętej, składającej się z działki nr 60/1 objętej księgą wieczystą Kw nr 

KR1P/00071973/4, działki nr 61/1 objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/00187368/6, działki nr 63 objętej księgą 

wieczystą Kw nr KR1P/00490963/4, działki nr 64/3 objętej księgą wieczystą Kw nr KR1P/00508760/1 oraz działek 

oznaczonych numerami: 175 i 176 objętych księgą wieczystą Kw nr KR1P/00216560/5. Strony ustaliły, iż Umowa 

Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 14 dni licząc od uzyskania przez Spółkę decyzji wyrażającej zgodę na 

użytkowanie Budynku, w terminie najpóźniej do dnia 31 października 2016 roku.  

Cena zakupu brutto została ustalona w wysokości 5.611.813,50 zł (pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy 

osiemset trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) i stanowi sumę ceny netto lokali wraz z udziałami w Nieruchomości 

Wspólnej, wynoszącej 4.242.450,00 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt 

złotych) powiększonej o kwotę podatku VAT w wysokości 975.763,50 zł (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 
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siedemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) ustalonej przy zastosowaniu stawki 23% oraz ceny netto 

udziału w garażu wynoszącej 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) powiększonej o kwotę podatku VAT 

w wysokości 73.600,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) ustalonej przy zastosowaniu stawki 23%.  

Nabywca zobowiązuje się w terminie do dnia 01 lipca 2016 zapłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy 

zadatek kwotę 528.900,00 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych. Jeżeli zapłata Zadatku nie 

nastąpiła w terminie do dnia 01 lipca 2016 roku, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu. 

Strony ustaliły, że w momencie zawarcia Umowy Przyrzeczonej wpłacony Zadatek podlega zaliczeniu na poczet 

ceny, zaś zapłata kwoty 5.082.913,50 zł (pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzynaście złotych 

pięćdziesiąt groszy) mającej stanowiąc resztę ceny nastąpi przelewami na wskazany rachunek bankowy w 

następujący sposób: zapłata kwoty 184.500,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w terminie do 

dnia 31 lipca 2016 roku; zapłata kwoty 184.500,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w terminie do 

dnia 31 sierpnia 2016 roku; zapłata kwoty 159.900,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) w 

terminie do dnia 30 września 2016 roku; zapłata kwoty 4.554.013,50 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery 

tysiące trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) przed zawarciem umowy przyrzeczonej lub w terminie do pięciu dni 

roboczych licząc od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, częściowo ze środków własnych Nabywcy, zaś w pozostałej 

części ze środków pochodzących z udzielonego Nabywcy kredytu bankowego. W razie niewykonania zapisów 

umowy strony mają prawo dochodzić swoich praw wynikających z przepisów kodeksu. Obecnie sprzedanych jest 13 

lokali o łącznej powierzchni najmu netto 746 m2. Rezerwacje dotyczą lokali o powierzchni: 38 m2, 57 m2 i 217 m2. 

 

Spółka stowarzyszona – Columbus Energy S.A. 

Spółka działa w branży odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaice, a jej przychody za czerwiec 2016 roku 

wyniosły 315 724 zł netto tj. 417 979 zł brutto, a za II kwartał 2016 roku przychody wyniosły 2 137 979 zł netto tj.  

2 403 355 zł brutto. Spółka od 1 czerwca 2016 roku wprowadziła nowy produkt sprzedaży i montażu instalacji 

fotowoltaicznych w formie finansowania „Abonament na słońce” i aktualnie jest na etapie wdrożeń procesu 

sprzedażowego i sprzedaży pilotażowej.   

W dniach 3-5 czerwca 2016 roku Columbus Energy S.A. brała udział w konferencji organizowanej przez 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych WallStreet 20 w Karpaczu, gdzie miała swoje stoisko oraz organizował  

jeden z paneli dyskusyjnych.  

 

Spółka stowarzyszona – StepCloser S.A. 

W dniu 6 czerwca 2016 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000621407 została zarejestrowana spółka StepCloser Spółka Akcyjna. Przedmiotem działalności nowo zawiązanej 

Spółki jest promocja i rozbudowa programu kart StepCloser.  

Działalność operacyjna Spółki rozwija się sukcesywnie w szybkim tempie. Spółka posiada już handlowców w 

Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, których zadaniem jest pozyskiwanie partnerów dla 

Programu StepCloser Card.  

Na systemie Android oraz w AppStore można pobrać wersję próbną aplikacji dla Partnerów. Na obecnym etapie jest 

to aplikacja dla firm, które będą uczestniczyć w programie. W opracowaniu jest aplikacja dla użytkowników. Spółka 

wydrukowała 100 000 Kart według nowego wzoru oraz rozpoczyna ich dystrybucje oraz wymianę starych kart na 

nowe. Trwają pracę nad nową odsłoną portalu stepcloser.pl . Na ukończeniu są prace nad nową stroną 

StepCloserCard. Powstają nowe punkty StepBox. Od 20 lipca br. działa pierwszy StepBox w Warszawie przy Al. Jana 

Pawła II 25. StepBox jest miejscem informującym o programie StepCloser Card i o aplikacji. Pracuje w nim dwóch 

tzw. „Promotorów". Trwają prace adaptacyjne i montaż  StepBox’a w Poznaniu w Starym Browarze.  

 

Spółka stowarzyszona – Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o.  

Portal ŚwiatOZE.pl funkcjonuje od 27 lipca 2015 roku. Dziennie publikowanych jest kilka artykułów w formie 

newsów, poradników i informatorów. Liczba fanów na Facebooku rośnie, a zaangażowanie czytelników wzrasta. 

Współczynnik odrzuceń zmniejsza się co oznacza, że czytelnicy coraz chętniej zostają na portalu i przeglądają jego 

strony. Największą poczytnością nadal cieszą się artykuły w formie poradników, które w jasny i przystępny sposób 
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tłumaczą najważniejsze zagadnienia z branży Odnawialnych Źródeł Energii, rozwiązania techniczne, możliwości 

instalacyjne konkretnych instalacji. Nawiązywane są nowe kontakty oraz obejmowane patronaty medialne 

stowarzyszeń i wydarzeń branżowych. Portal ŚwiatOZE.pl uzyskał już pokaźną bazę interesujących artykułów, 

poradników i informatorów, które cieszą się dużą popularnością, na co wskazują wskaźniki zaangażowania fanów na 

Facebooku. Redakcja nadal kontynuuje nawiązywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami 

zaangażowanymi w rynek Odnawialnych Źródeł Energii. 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

 

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu czerwcu 2016 roku 

 

2016-06-01 57/2016 Założenie spółki zależnej Palabra sp. z o.o. 

2016-06-01 58/2016 Wznowienie skupu akcji własnych 

2016-06-02 59/2016 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 
2016 roku 

2016-06-03 60/2016 Podpisanie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości 

2016-06-07 61/2016 Rejestracja w KRS spółki powiązanej 

2016-06-20 62/2016 Raport miesięczny za maj 2016 r. 

2016-06-29 63/2016 Niezakwalifikowanie Emitenta do segmentu NC LEAD 

2016-06-29 64/2016 Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości 

2016-06-30 65/2016 Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości 

 

W miesiącu czerwcu 2016 roku nie były publikowane raporty okresowe.  

 

2.2.   Raporty ESPI 

 

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu czerwcu 2016 roku 

 

2016-06-02 15/2016 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 
2016 roku 

2016-06-29 16/2016 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ 30.06.2016 r. 

 

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 

W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:  

- w dniu 16 sierpnia 2016 roku – raport kwartalny za II kwartał 2016 roku  

- w dniu 19 sierpnia 2016 roku - raport miesięczny za lipiec 2016 roku 

 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=95115&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=95115&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=95233&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=95521&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=96100&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=96460&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=96467&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=96573&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=95115&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=95115&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=JRH&id=95233&id_tr=1
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4. 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 czerwcu 2016 roku zostały 

przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu. 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 

January Ciszewski  

Prezes Zarządu  


