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Komentarz Zarządu do otoczenia 
rynkowego i wyników operacyjnych 
Grupy Columbus w lutym .

Na wstępie chciałbym podziękować każdemu, kto przez ostatnie tygodnie 
przekierował swoją energię i czas na pomoc ludziom, których dotyka tragedia  
i zło. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byłbym zmuszony ewakuować swoją 
rodzinę, ponieważ ktoś zrzuca bomby na mój kraj. Frustracja i niepewność, które 
nam towarzyszą pokazują, jak ciężko jest stabilnie budować przyszłość biznesową. 
Nawet najśmielsze wizje mogą upaść, gdy wojna spogląda zza najbliższej granicy. 

Jeszcze raz składam podziękowanie pracownikom i współpracownikom, którzy oddają się 
pomocy i ochronie niewinnych ludzi. 

Równolegle pamiętajmy, że nadal mamy obostrzenia pandemiczne i zmianę prawa energetycznego dla 
prosumentów, które są codziennymi wyzwaniami dla naszej firmy. Najlepszą odpowiedzią, jakiej Columbus 
może udzielić wobec widma nowej, żelaznej kurtyny jest jeszcze większa koncentracja na dostarczaniu 
fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii - po to, aby uniezależnić naszych Klientów od węglowodorów ze 
Wschodu. 

Mamy ambitny plan, aby dostarczyć Klientom indywidualnym i biznesowym ponad 40 000 kWp fotowoltaiki w samym 
pierwszym kwartale 2022 r. - tak, aby każdy miał możliwość skorzystania ze starego prawa prosumenckiego.  
Od 1 kwietnia br. wchodzi bowiem w życie nowe prawo, zmieniające ekonomię fotowoltaiki. 

Columbus już rok temu zaproponował alternatywne bilansowanie energii - usługę Prąd Jak Powietrze. 
Ten roczny pilotaż oraz praca zespołu nad przygotowaniem usługi operacyjnie do pełnej skali zbiegają 
się w czasie ze zmianą prawa. Już dzisiaj nie oferujemy fotowoltaiki „na starych zasadach”, 
tylko proponujemy pełne bilansowanie 1:1, niezależnie od tego, kiedy energia jest oddawana 
czy odbierana z sieci.  Prąd Jak Powietrze 2.0 to usługa, która działa tak samo jak stare 
bilansowanie (system opustów), z tą różnią, że Columbus nie zatrzymuje 20% energii. 
Pierwsze efekty wdrożenia usługi są bardzo obiecujące i mam nadzieję, że nasza 
praca, a także kolejne planowane innowacje pozwolą nam zwiększyć  
skalę działania. 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Columbus Energy S.A.
Dawid Zieliński, Janusz Sterna
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jak Powietrze 2.0

Odbieraj 100% nadwyżki 
energii przez całą dobę

Fotowoltaika z 

bilansowaniem 1:1 

bez ograniczeń

Alternatywa dla nowej ustawy o OZE, która działa jak 

dotychczasowy system opustów. Usługa umożliwia 

magazynowanie, a następnie odbieranie nadwyżki 

energii wyprodukowanej przez PV, bez pobierania 20% 

tej nadwyżki.

Odbiór 

nadwyżek przez 

całą dobę

Stała opłata 

abonamentowa

Columbus 2 marca  
wprowadza Fotowoltaikę  
z bilansowaniem 1:1 .
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Fotowoltaika B2C

Suma

Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

Fotowoltaika B2C Fotowoltaika B2C

Suma Suma

Fotowoltaika B2B Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA* Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

* Wartość kontraktów B2B PLA jest księgowana w ramach aktywów (środków trwałych).

Wstępne dane dotyczące wartości podpisanych umów za prezentowany okres.

Grupa Columbus, segment b2c i b2b 
‒ wartość podpisanych umów .
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Grupa Columbus, segment b2c i b2b 
‒ przychody/montaże .

Fotowoltaika B2C

Suma

Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

MW

14,3

Fotowoltaika B2C Fotowoltaika B2C

Suma Suma

Fotowoltaika B2B Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA* Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

MW

8,2
MW

12,7

grudzień 2021

3,8 mln zł

14 mln zł

47,9 mln zł

65,7 mln zł

MW

1,2

MW

4,2

MW

0,09

MW

8,8

styczeń 2022 luty 2022

2,9 mln zł 1,8 mln zł

6,5 mln zł 10,9 mln zł

30,6 mln zł 53,1 mln zł

40 mln zł 65,8 mln zł

MW

0,8
MW

0,5

MW

1,8
MW

2,8

MW

 0,05

MW

5,5
MW

9,4

* Wartość kontraktów B2B PLA jest księgowana w ramach aktywów (środków trwałych).

Wstępne dane dotyczące zrealizowanych przychodów/montaży za prezentowany okres.
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08.02.2022 ESPI 7/2022 Nabycie spółki realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 61,3 MW

09.02.2022 ESPI 8/2022
Nabycie 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 28 MW     
oraz podpisanie umowy na dalszy rozwój tego projektu

14.02.2022  EBI 3/2022 Raport miesięczny za styczeń 2022 r.

Data Rodzaj i nr raportu Tytuł

Zestawienie raportów  
giełdowych w lutym .
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https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193268&title=Nabycie+sp%C3%B3%C5%82ki+realizuj%C4%85cej+projekt+farmy+fotowoltaicznej+o+mocy+61%2C3+MW
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193311&title=Nabycie+100%25+udzia%C5%82%C3%B3w+w+sp%C3%B3%C5%82ce+realizuj%C4%85cej+projekt+farmy+fotowoltaicznej+o+mocy+28+MW+oraz+podpisanie+umowy+na+dalszy+rozw%C3%B3j+tego+projektu
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193311&title=Nabycie+100%25+udzia%C5%82%C3%B3w+w+sp%C3%B3%C5%82ce+realizuj%C4%85cej+projekt+farmy+fotowoltaicznej+o+mocy+28+MW+oraz+podpisanie+umowy+na+dalszy+rozw%C3%B3j+tego+projektu
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193575&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+stycze%C5%84+2022+r


Publikacja raportu  
miesięcznego

do 14 kwietnia 2022 r. 

Publikacja raportu  
rocznego jednostkowego  

i skonsolidowanego  
za 2021 r.

21 marca 2022 r. 

Kalendarz  
Inwestora .
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W lutym 2022 r. Grupa Columbus  

realizowała cele wynikające z:

• emisji Obligacji serii F Columbus, tj.: finansowanie realizacji  

projektów inwestycyjnych polegających na bezpośrednim  

lub pośrednim nabywaniu będących na etapie projektowym,  

budowanych lub już uruchomionych farm fotowoltaicznych  

lub farm wiatrowych;

• emisji Obligacji serii A New Energy Investments Sp. z o.o.,  

tj.: finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych  

związanych z budową i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych,  

w tym farm fotowoltaicznych.

14 marca 2022 r.

Dawid Zieliński 

Prezes Zarządu
Janusz Sterna 

Wiceprezes Zarządu
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