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Wstęp 
 

Raport za miesiąc lipiec 2015 roku jest pierwszym raportem miesięcznym w nowej formule, którą Zarząd JR INVEST 
Spółka Akcyjna zdecydował się udostępnić Inwestorom tak, aby otrzymywali możliwie najpełniejsze informacje  
z prowadzonej przez Emitenta jak i całą Grupę Kapitałową działalności operacyjnej oraz jak co miesiąc zostali 
poinformowani o osiągniętych wynikach finansowych.  
 
W ocenie Zarządu Emitenta wszystkie podjęte zarówno przez Spółkę jak i podmioty wchodzące w skład Grupy 
Kapitałowej decyzje inwestycyjne w miesiącu lipcu 2015 roku wpłynęły na wzrost jej wartości. 
 
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z niniejszym raportem miesięcznym.  
 
January Ciszewski  
Prezes Zarządu  
 

Podstawowe informacje o Emitencie 

Firma Emitenta: JR INVEST S.A. 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba i adres:  Kraków 30-611, ul. Malwowa 30 

Telefon:  +48 12 654 05 19 

Faks:  +48 12 654 05 19 

Adres poczty elektronicznej: biuro@jrinvest.pl 

Adres strony internetowej: www.jrinvest.pl 

KRS: 0000393811 

Organ prowadzący rejestr:  
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 356763788 

NIP: 6792781972 

ilość akcji 
 
 
 

Kapitał zakładowy (podstawowy) JR INVEST S.A. na dzień 14 sierpnia 
2015 roku wynosi 3 900 000 PLN i dzieli się na: 

 20 000 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

 11 496 330 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

 6 073 670 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

 1 430 000  akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

Zarząd Stanowisko 

January Ciszewski Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza Stanowisko 

Janusz Zięcina Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Szymula Członek Rady Nadzorczej 

Sławomir Jarosz  Członek Rady Nadzorczej 

Edward Kóska Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Wykurz Członek Rady Nadzorczej 

 

mailto:biuro@jrinvest.pl
http://www.jrinvest.pl/
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Akcjonariat na dzień sporządzenia niniejszego raportu:   

Akcjonariusz Liczba akcji 
% udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

% udział głosów na 

WZA 

January Ciszewski * 15 925 268 40,8 27 925 268 47,3 

Renata Ciszewska 8 330 000 21,4 16 330 000 27,7 

Paweł Szymula ** 3 692 000 9,5 3 692 000 6,3 

Bogusław Cora 2 384 220 6,1 2 384 220 4,0 

Pozostali 8 668 512 22,2 8 668 512 14,7 

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

* bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o.o. i spółkę Laguna Capital Sp. z o.o.  
** bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Forbau Sp. z o.o. 
 
Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu.  
 
JR INVEST S.A. tworzy Grupę Kapitałową, której schemat przedstawiony jest poniżej.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 

* bezpośrednio oraz pośrednio poprzez osobę Januarego Ciszewskiego i spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o.o. 
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Konsolidacji pełnej podlegają JR INVEST S.A., KPM INVEST Sp. z o.o., PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o., Laguna Capital                  
Sp. z o.o., Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu JR INVEST S.A. posiadała większościowe udziały w czterech spółkach: 

 100% udziałów w spółce KPM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6792914545, Regon 120356020)                     
o kapitale zakładowym w wysokości 1 250 000 PLN. KPM INVEST Sp. z o.o. jest to spółka celowa posiadająca 
nieruchomość w Krakowie przy ul. Wielickiej 25, będącą budynkiem biurowo-handlowym klasy B o powierzchni 
1 984 m

2
, 

- która posiada 13,5% udziałów w spółce Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie                              
(NIP 6762469431, Regon 122971380) o kapitale zakładowym 3 439 000 PLN. Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. 
jest to spółka celowa powołana w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie                      
w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10 budynku biurowego klasy A- o powierzchni 2 950 m

2
. 

 100% udziałów w spółce PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (NIP 6340197507, Regon 
001374613) o kapitale zakładowym w wysokości 450 000 PLN. PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. jest to spółka 
celowa posiadająca nieruchomość w Katowicach przy ul. Moniuszki 7, będącą budynkiem biurowym klasy B+   
o powierzchni 2 885 m

2
. 

 100% udziałów w spółce Laguna Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6772336507, Regon 121221470) 
o kapitale zakładowym w wysokości 700 000 PLN. Laguna Capital Sp. z o.o. jest to spółka celowa, która posiada 
nieruchomość położoną w Bielsku-Białej przy Pl. Wolności 10, kamienicę narożną o powierzchni 1 300 m

2 

usytuowaną w centrum Bielsko-Białej. 

 97,4% udziałów w spółce Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (NIP 
9730546420, Regon 970691622) o kapitale zakładowym w wysokości 10 778,6 tys. PLN. Centrum Market 
Zielona Góra Sp. z o.o. jest to spółka celowa posiadająca nieruchomość w Zielonej Górze przy ul. Pod Topolami 
4, będącą galerią handlową o powierzchni użytkowej 6 822 m

2
 oraz powierzchni handlowej 3 900 m

2
.  

oraz 

 50% udziałów w spółce Ganador Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793098421, Regon 123048218)                     
o kapitale zakładowym w wysokości 2 300 000 PLN. GANADOR Sp. z o.o. jest to spółka celowa powołana                   
w celu nabycia siedmiu nieruchomości na Śląsku: nieruchomości handlowo-usługowych położonych w 
Bytomiu, Jaworznie, dwie w Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Ząbkowicach Śląskich, o łącznej powierzchni użytkowej 
budynków ponad 2,6 tys. m

2
 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zabrzu,                                  

o powierzchni działki 721 m
2
. 

 25% udziałów w spółce Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 9452185155, Regon 
361986719) o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN. Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. jest to spółka 
dedykowana do prowadzenia portalu internetowego o tematyce odnawialnych źródeł energii, w szczególności 
fotowoltaice.   

 7.000.000 (siedem milionów) akcji w spółce Columbus Energy S.A. (dawniej PIE Polskie Innowacje 
Energetyczne S.A.) z siedzibą w Krakowie (NIP 9452169216, Regon 122442261), wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425536, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, w tym: 
-  200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób,                               

iż posiadaczom jednej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo do oddania dwóch głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy na każdą akcję uprzywilejowaną, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

-  200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób,                               
iż posiadaczom jednej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo do oddania dwóch głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy na każdą akcję uprzywilejowaną, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

-  100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 
-  6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 

zł każda akcja, 
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co stanowi 33,61% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 7.400.000 (siedmiu milionów czterystu tysięcy) 
głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 32,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy 
czym udział Emitenta wraz z podmiotami powiązanymi tj. osobą Januarego Ciszewskiego i spółką Kuźnica Centrum 
Sp. z o.o. wynosi odpowiednio 49,50% w kapitale zakładowym i 46,91% w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 
Spółka ta prowadzi pełną obsługę inwestycji związanej z instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji 
OZE dla klienta indywidualnego jak również dla klienta biznesowego. Spółka realizuje wszystkie etapy inwestycji, od 
pozyskania niezbędnych pozwoleń poprzez uzyskanie dofinansowania i atrakcyjnego finansowania, dostarczenie 
sprzętu i profesjonalny montaż, aż po uruchomienie instalacji i obsługę serwisową. 
 
Informacje za miesiąc lipiec 2015 r.   

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 INVEST Spółka Akcyjna informuje, że przychód skonsolidowany Grupy Kapitałowej JR  INVEST S.A. wyniósł 

w miesiącu lipcu br. 397.468 zł co stanowi 11 % wzrostu w stosunku do miesiąca lipca ub.r. 

 

Przychód jednostkowy w JR INVEST S.A. wyniósł 8.955 zł, a przychody w spółkach zależnych i współzależnej 

wyniosły: 
 

-  80.548 zł w spółce KPM INVEST Sp. z o.o. 

-  46.210 zł w spółce Laguna Capital Sp. z o.o. 

-  88.355 zł w spółce PPH Inter-Prodryn Sp. z o.o. 

-  150.017 zł w spółce Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. 

-  23.383 zł w spółce GANADOR Sp. z o.o. 

1.2.    Istotne wydarzenia w miesiącu lipcu 2015 r.  

EMITENT – spółka dominująca JR INVEST S.A. 

W dniu 8 lipca 2015 zawarł, w formie aktu notarialnego (Rep. nr 6381/2015), z czterema osobami fizycznymi nie 

prowadzącymi działalności gospodarczej oraz z dwoma osobami fizycznymi działającymi jako wspólnicy spółki 

jawnej przedwstępną umowę nabycia: 

- nieruchomości położonej 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 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 
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zobowiązująca i zobowiązuje Sprzedających do zawarcia umowy przedwstępnej.  Cenę transakcji Strony ustaliły 

łącznie w kwocie 10.455.000,00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy), w tym należny podatek od 

towarów i usług VAT, przy czym cała cena zostanie rozliczona w następujący sposób: 

a) część ceny w kwocie 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset złotych) pochodzącą ze środków własnych strony 

kupującej, Emitent zobowiązał się zapłacić, proporcjonalnie do nabywanych udziałów, Sprzedającym przed 

zawarciem umowy przyrzeczonej, przelewem na ich rachunki bankowe, 

b) pozostałą część ceny w kwotach 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) oraz 1.955.000,00 zł (jeden milion 

dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzące z kredytu bankowego, w terminie określonym w umowie 

kredytowej, bezpośrednio przelewem na podane w umowie przyrzeczonej rachunki bankowe Sprzedających.  

Prezes Zarządu Emitenta w umowie przyrzeczonej złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zapłaty reszty 

ceny.  Sprzedający wyrazili zgodę, aby zapłata reszty ceny w części nastąpiła z kredytu bankowego udzielonego 

Emitentowi przelewem na rachunki bankowe wskazane w umowie przyrzeczonej, bezpośrednio przez kredytujący 

zobowiązaną do kupna bank.  

GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA:  

Spółka zależna – Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. 

W dniu 10 lipca 2015 r. spółka zależna Emitenta „Centrum Market Zielona Góra” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze zawarła aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z 

dnia 30 kwietnia 2015 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2015 z dnia 1 maja 2015 r. Strony 

zobowiązały się zawrzeć umowę (umowa przyrzeczona), na podstawie której „Centrum Market Zielona Góra” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze sprzeda nieruchomość położoną w 

województwie lubuskim, powiecie Miasto Zielona Góra, gminie Zielona Góra Miasto, miejscowości Zielona Góra, 

obrębie 18, składającą się z jedynej działki nr 336 o powierzchni 0,3024ha, zabudowanej budynkiem centrum 

handlowego położonym przy ulicy Pod Topolami nr 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00069306/2, za cenę w kwocie 11.500.000,00 zł 

(jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), a osoby fizyczne wskazały spółkę, która zobowiązana jest powyższą 

nieruchomość za podaną cenę kupić. Strony umówiły się, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej w 

terminie do dnia 31.08.2015 r. Zapłata reszty ceny nastąpi w ten sposób, że: część ceny w kwocie 2.200.000,00 zł 

(dwa miliony dwieście tysięcy złotych) stanowiąca zaliczkę zostanie złożona do depozytu notarialnego najpóźniej w 

terminie do dnia 31.08.2015 roku, z poleceniem wypłaty depozytu na rzecz Spółki „Centrum Market Zielona Góra” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze przy zawarciu umowy przyrzeczonej, a 

pozostała część ceny w kwocie 9.200.000,00 zł (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) zostanie zapłacona w 

terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, a zapłata zostanie zagwarantowana gwarancją 

bankową. „Centrum Market Zielona Góra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dotychczas 100.000 

zł na poczet ceny sprzedaży. Strony transakcji są zarejestrowane jako podatnicy VAT, a sprzedaż przedmiotowej 

nieruchomości zwolniona jest od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, co spowodowało 

różnicę w cenie sprzedaży nieruchomości.  

Spółka powiązana – Columbus Energy S.A. 

W dniu 13 lipca 2015 roku spółka stowarzyszona Emitenta Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

podpisała list intencyjny z Columbus Capital S.A. Widząc korzyści płynące z zacieśnienia współpracy pomiędzy 
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obiema Spółkami, wykorzystanie synergii, płynącej z doświadczenia i potencjału obu podmiotów, strony 

postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia Columbus Energy S.A. i Columbus Capital S.A. przez 

przeniesienie całego majątku spółki Columbus Energy S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Columbus Capital S.A. 

(spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki Columbus Energy S.A. akcji 

Columbus Capital S.A. Połączenie spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia 

zgody przez Walne Zgromadzenie obu Spółek. Strony ustalą szczegóły procesu połączenia w Term Sheet. 

 

W dniu 14 lipca 2015 r. Columbus Energy Spółka Akcyjna zawarła Porozumienie o podstawowych warunkach 

transakcji (Term Sheet, Porozumienie) połączenia potencjałów posiadanych przez Columbus Capital S.A. i Columbus 

Energy S.A. Transakcja będzie miała formę przejęcia. Majątek Columbus Energy S.A. zostanie przeniesiony na 

Columbus Capital S.A. w zamian za akcje nowej emisji serii E. Nowa firma Emitenta będzie brzmiała Columbus 

Holding S.A.  

 

W dniu  14 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego dokonał podwyższenia kapitału zakładowego spółki COLUMBUS ENERGY Spółka 

Akcyjna poprzez wpis emisji 18.000.000 akcji serii F w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Obecnie kapitał zakładowy wskazanej Spółki wynosi 2.082.443,60 zł.  Po podwyższeniu kapitału zakładowego w 

Columbus Energy S.A. poprzez rejestrację emisji akcji serii F, Emitent wraz z podmiotami powiązanymi posiada 

łącznie 10.307.740 sztuk akcji, co stanowi 49,50 % w kapitale zakładowym i 46,91 % w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

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

W dniu 2 lipca 2015 r. powziął wiadomość, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod 

numerem KRS 0000565255 została zarejestrowana spółka Portal ŚwiatOZE.pl Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności nowo zawiązanej Spółki jest między innymi działalność portali 

internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 

Portal ŚwiatOZE.pl funkcjonuje od 27 lipca br. Dziennie publikowanych jest od 3 do 5 artykułów w formie newsów, 

poradników i informatorów. Od początku redakcja bardzo mocno rozwija społeczność w social media, tj. na 

Facebooku. W tym czasie uzyskanych zostało już ponad 1000 fanów. W tym czasie portal odwiedziło już ponad 2000 

użytkowników, którzy wygenerowali przeszło 6000 odsłon. Największą poczytnością cieszą się artykuły w formie 

poradników, które w jasny i przystępny sposób tłumaczą najważniejsze zagadnienia z branży OZE, rozwiązania 

techniczne, możliwości instalacyjne konkretnych instalacji.  

 

Wykres przedstawiający wzrost liczby użytkowników portalu ŚwiatOZE.pl 
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Wykres przedstawiający wzrost liczby fanów strony ŚwiatOZE.pl na Facebooku 

 

 

 

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

objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

- 01.07.2015 – raport nr 39/2015 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2015 roku, 

- 03.07.2015 – raport nr 40/2015 - Rejestracja w KRS spółki powiązanej, 

- 09.07.2015 – raport nr 41/2015 - Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości, 

- 11.07.2015 – raport nr 42/2015 - Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, 

- 13.07.2015 – raport nr 43/2015 - Informacja dotycząca spółki stowarzyszonej Emitenta, 

- 15.07.2015 – raport nr 44/2015 - Zawarcie przez spółkę stowarzyszoną Columbus Energy S.A. Porozumienia o    

                                                              podstawowych warunkach transakcji połączenia, 

- 15.07.2015 – raport nr 45/2015 - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta, 

- 22.07.2015 – raport nr 46/2015 - Zamknięcie emisji w COLUMBUS ENERGY S.A., 

- 22.07.2015 – raport nr 47/2015 - Korekta raportu bieżącego EBI nr 46/2015 z dnia 22.07.2015 r. 

 

         2.2.   Raporty ESPI 

- 03.07.2015 – raport nr 13/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na  

                                                               Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

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:  
- do 15 września br. - raport miesięczny za miesiąc sierpień 2015 rok  
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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 lipcu 2015 r. zostały przedstawione w pkt 1 
niniejszego raportu. 
 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 

January Ciszewski  
 
Prezes Zarządu  


