
   



Przez ostatnie dwa lata rynek energetyki odnawialnej w Polsce był mocno niestabilny. Zarówno kwestie polityczne i prawne, 
a także fluktuujące ceny energii powodowały, że trudno było trafnie ocenić w jakim kierunku sytuacja się rozwinie i jaka jest 

realna ekonomia inwestycji w OZE. To również dotyczyło rynku fotowoltaiki i jej potencjału. 

Z końcem 2016 roku wprowadzając system finansowania - „Abonament na Słońce” - dla właścicieli domów byliśmy 
przekonani, że fotowoltaika to wygrywająca technologia w ramach transformacji energetycznej. 

Dzisiaj wiemy, że mieliśmy rację. 

Poprzez inicjatywę własnego finansowania instalacji zdobyliśmy pozycję lidera rynku w segmencie Klienta indywidualnego. 
Nabyliśmy gigantyczne doświadczenie, które procentuje i będzie procentować przez lata. 

Dzisiaj sytuacja rynkowa jest jasna. Rynek fotowoltaiki rośnie bardzo dynamicznie, a Columbus Energy rośnie wraz z rynkiem. 

 

 



 

 

Szczyt klimatyczny COP 24, zapowiedź programu wsparcia dla fotowoltaiki Energia Plus i, niespotykany wcześniej, zaplanowany 
wolumen zakupu zielonej energii z farm fotowoltaicznych przez państwo polskie to istotne elementy polityki pro-fotowoltaicznej. 

Poprzez szereg zmian polityczno-gospodarczych, dużych skoków cen energii i uprawnień do emisji CO2 na giełdach, 
popyt na energetykę odnawialną, a w szczególności technologię fotowoltaiczną uwydatnił się znacząco. 

Te wiele miesięcy pracy i rozbudowa naszej organizacji dzisiaj przynoszą owoce. W nowej strategii na lata 2019-2022 
przedstawiamy aktualną wizję Zarządu na rozwój Columbus Energy i wskazujemy najważniejsze obszary 

w jakie Spółka będzie chciała inwestować. 

Rynek fotowoltaiki w Polsce to docelowo miliony potencjalnych instalacji. Dzisiaj jest ich lekko ponad 50 tys. 
Aby utrzymać pozycję lidera wciąż intensywnie rozwijamy swoje kompetencje, zespół, narzędzia procesowe i informatyczne. 
Doskonale wszyscy czujemy, że rok 2019 to dopiero początek wielkiego boomu, jaki w tej branży nadchodzi wielkimi krokami.
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unikatowy skuteczny 
koncept biznesowy 

pierwsza instalacja 
fotowoltaiczna

Prosument

Abonament na Słońce

Inwestuj Oddychaj Ochraniaj

11,5 mln zł

Gwarancję 
Totalną

FullBlack

600 Pracowników

kapitał ludzki
informatyzację procesów

4200
rodzinom przedsiębiorcom 

60 tys. paneli 
fotowoltaicznych



 



udziału w rynku instalacji fotowoltaicznych

infrastruktury e-mobility,

Columbus Air 

rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych

Relacji Inwestorskich
komunikacji z Klientem

mediów społecznościowych

kapitału ludzkiego joint-venture

 



 

 

 



liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce 4200
 20 MWp

640% w ciągu 2 lat

Udział w rynku 8%

15%

Columbus Energy najbardziej rozpoznawalną marką  

 na rynek regulowany GPW

78% kapitału

nowoczesny transparentny
rozwój 

 



 



 



Mamy ambicję

elegancka i skuteczna technologia

pierwszym wyborem 

trosce

 



 


