
 
                Kraków, 20.05.2015 r. 

 

JR INVEST S.A. stabilizuje przychody w 

1 kw. 2015 r. 
 

JR INVEST S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., 

działająca w branży nieruchomości komercyjnych, osiągnęła na poziomie 

skonsolidowanym 631 tys. zł zysku netto w 1 kw. 2015 r. przy przychodach ze 

sprzedaży wynoszących 1.102 tys. zł. Emitent liczy, że wejście w branżę OZE 

pozwoli mu na skokowy wzrost zysków w nadchodzących kwartałach. 

 

W analogicznym kw. 2014 r. Grupa Kapitałowa zanotowała sprzedaż w wysokości 1.031 

tys. zł. Wzrost przychodów był rezultatem prowadzenia skutecznej polityki w obszarze 

zarządzania posiadanymi powierzchniami biurowo-usługowymi oraz handlowymi, głównie 

poprzez podpisywanie nowych umów najmu. Spółka regularnie osiąga przychody i 

dochody na stabilnym poziomie, co gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia działalności i 

pozwala generować środki finansowe do dokonywania kolejnych transakcji. JR INVEST 

S.A. kontynuuje również realizację planu obniżania salda zadłużenia posiadanych 

aktywów, zwiększając tym samym kapitał własny Grupy Kapitałowej oraz tworząc 

wartość dodaną dla Akcjonariuszy. 

 

„Prowadzony przez Spółkę biznes jest stabilny. Niewątpliwie wpływ na to ma realizowana 

strategia oparta na solidnych fundamentach merytorycznych popartych wieloletnim 

doświadczeniem w tej dziedzinie. Niezwykle istotnym jest również fakt, że przy 

odpowiednich założeniach, nieruchomości komercyjne są mniej wrażliwe na okresowe 

wahania koniunkturalne, co daje bezpieczeństwo ochrony kapitału.” - mówi January 

Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR INVEST S.A. 

 

Spółka wypracowując dodatnie wyniki finansowe na podstawowym przedmiocie 

działalności poszukuje nowych kierunków rozwoju i jednym z nich jest właśnie wejście w 

branżę Odnawialnych Źródeł Energii, głównie w fotowoltaikę. Zdaniem Zarządu JR 

INVEST S.A. przed rynkiem tym stoją olbrzymie perspektywy wzrostu, co wynika z 

wejścia w życie nowej Ustawy o OZE oraz rozpoczęciu naborów w Programie 

PROSUMENT. 

  

„JR INVEST S.A. mając zabezpieczone podstawy ekonomiczne, zamierza teraz podjąć 

działania bardziej ekspansywne i wychodzi naprzeciw pojawiającym się możliwościom w 

bardzo perspektywicznym obszarze. Takie szanse daje aktualnie branża Odnawialnych 

Źródeł Energii, która posiada w Polsce olbrzymi potencjał wzrostu. Dziedziną, przed którą 

stają teraz ogromne oczekiwania, jest fotowoltaika i właśnie w tym zakresie JR INVEST 

S.A. ulokuje w najbliższym czasie swoją atencję i zaangażowanie. Pewne rozwiązania 

stosowane już od dawna za granicą, u nas w Polsce dopiero raczkują. JR INVEST S.A. 

zamierza podążać za tym trendem i skutecznie zająć silną pozycję również na tym 

rynku.” - dodaje Ciszewski. 

 



JR INVEST S.A. jest akcjonariuszem spółki Columbus Energy S.A., zajmującej się 

instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta 

indywidualnego oraz biznesowego. Podmiot ten poinformował w kwietniu 2015 r. o 

podpisaniu 1.000 umów na realizacje mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ich łączna wartość 

przekracza 50 mln zł, a realizacja tych kontraktów wpłynie w istotny sposób na wyniki 

finansowe Columbus Energy S.A. I właśnie dzięki wzrostowi przychodów i zysków tego 

podmiotu, JR INVEST S.A. oczekuje skokowej poprawy swoich wyników finansowych. 

 

W skład Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. wchodzą podmioty działające na rynku 

nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie 

nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie modernizacja oraz zmiana struktury 

najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty 

ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. Spółka jest notowana na rynku 

NewConnect od listopada 2012 r. 
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