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Zarząd Columbus Energy S.A.
Dawid Zieliński

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

Szanowni Państwo,

Po 1 kwietnia 2022 r., czyli od zmiany ustawy prosumenckiej, 
rozpoczęliśmy nowy rozdział w działalności Columbus Energy. Budujący 
się obecnie nowy, stabilny rynek prosumencki jest dla nas szansą na powrót 
do udziału w rynku OZE, jaki mieliśmy w 2019 czy 2020 r. 

W maju br. zakontraktowaliśmy umowy o wartości prawie 70 mln zł, w porównaniu 
z 49 mln zł w kwietniu. Większość wskaźników operacyjnych jest lepsza i już dostrzegamy, 
że czerwiec przyniesie kolejny wzrost sprzedaży. Wprawdzie przychody w maju jeszcze nie 
odzwierciedlają zwiększającej się dynamiki sprzedaży, jednak już w czerwcu Spółka powinna 
operacyjnie wypracować wystarczającą marżę, aby odzyskać rentowność. 

Pamiętajmy, że cały drugi kwartał nie będzie jeszcze odzwierciedlał potencjału wynikowego Spółki, a zysk 
nadal nie będzie satysfakcjonujący. Jednak każdy kolejny miesiąc powinien przynieść tylko lepsze informacje 
i wskaźniki, a rynek, na którym jest mniej podmiotów i który jest dużo trudniejszy, daje nam szansę na 
ugruntowanie pozycji lidera. 

Obecnie procesujemy sprzedaż 62 MW farm fotowoltaicznych wybudowanych (szacunkowy 
termin sprzedaży to III kwartał br.) i planujemy sprzedaż 43 MW farm w budowie (sprzedaż 
w IV kwartale br.), co pozwoli nam całkowicie spłacić zobowiązania wobec banków 
i obligatariuszy. W aktualnej sytuacji rynkowej i kosztów kredytów to rozwiązanie  
wydaje się najrozsądniejsze. Równolegle prowadzimy rozmowy na temat 
finansowania budowy kolejnych projektów farm fotowoltaicznych, które  
chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku z dużą dynamiką. 

Mam nadzieję, że pozytywne otoczenie dla polskich giełdowych  
firm z branży OZE niebawem wróci.
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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  
wprowadził 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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Fotowoltaika B2C

Suma

Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

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

99

Fotowoltaika B2C

Suma

Fotowoltaika B2B

Fotowoltaika B2B PLA*

Magazyn Energii

Pompa Ciepła

Elektromobilność

MW

21,3

Fotowoltaika B2C
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Magazyn Energii
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* Wartość kontraktów B2B PLA jest księgowana w ramach aktywów (środków trwałych).

Wstępne dane dotyczące zrealizowanych przychodów/montaży za prezentowany okres.
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06.05.2022 ESPI 17/2022 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

09.05.2022 ESPI 18/2022 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych

11.05.2022 ESPI 19/2022
Zawarcie z Google Cloud Poland i Saule ramowej umowy o współpracy strategicznej w zakresie realizacji procesu  

transformacji energetycznej klientów Columbus i skalowania działalności Columbus i Saule

14.05.2022 EBI 11/2022 Raport miesięczny za kwiecień 2022 r.

16.05.2022 EBI 12/2022 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r.

16.05.2022 EBI 13/2022 Podpisanie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F

16.05.2022 ESPI 20/2022 Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu części obligacji serii F w kwocie 30 mln zł

17.05.2022 ESPI 21/2022 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

24.05.2022 ESPI 22/2022 Zawarcie z Orange Energia umowy współpracy i partnerstwa technologicznego

Data Rodzaj i nr raportu Tytuł

Zestawienie raportów  
giełdowych w maju.
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https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=195905&title=Zawiadomienie+o+zmianie+stanu+posiadania+akcji
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=195966&title=Zawarcie+aneksu+do+umowy+po%C5%BCyczki+z+przeznaczeniem+na+realizacj%C4%99+inwestycji+w+projekty+farm+fotowoltaicznych
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196021&title=Zawarcie+z+Google+Cloud+Poland+i+Saule+ramowej+umowy+o+wsp%C3%B3%C5%82pracy+strategicznej+w+zakresie+realizacji+procesu+transformacji+energetycznej+klient%C3%B3w+Columbus+i+skalowania+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+Columbus+i+Saule
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196021&title=Zawarcie+z+Google+Cloud+Poland+i+Saule+ramowej+umowy+o+wsp%C3%B3%C5%82pracy+strategicznej+w+zakresie+realizacji+procesu+transformacji+energetycznej+klient%C3%B3w+Columbus+i+skalowania+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+Columbus+i+Saule
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196309&title=Raport+miesi%C4%99czny+za+kwiecie%C5%84+2022+r
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196478&title=Skonsolidowany+raport+okresowy+za+I+kwarta%C5%82+2022+r.+
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196495&title=Podpisanie+porozumienia+w+sprawie+zmiany+warunk%C3%B3w+emisji+obligacji+serii+F
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196499&title=Z%C5%82o%C5%BCenie+przez+Emitenta+%C5%BC%C4%85dania+wcze%C5%9Bniejszego+wykupu+cz%C4%99%C5%9Bci+obligacji+serii+F+w+kwocie+30+mln+z%C5%82
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196554&title=Zawiadomienie+o+zmianie+stanu+posiadania+akcji
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196784&title=Zawarcie+z+Orange+Energia+umowy+wsp%C3%B3%C5%82pracy+i+partnerstwa+technologicznego


27.05.2022 ESPI 23/2022
Przedłużenie do 30 czerwca 2022 r. okresu obowiązywania Term-Sheet w sprawie zaangażowania kapitałowego  

w Columbus w kwocie 200 mln zł

27.05.2022 ESPI 24/2022 Zawarcie umowy pożyczki na 34 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych

27.05.2022 ESPI 25/2022 Zawarcie umowy joint venture w zakresie realizacji projektów OZE

27.05.2022 ESPI 26/2022 Zawarcie umowy inwestycyjnej związanej z realizacją farm fotowoltaicznych w oparciu o otrzymaną pożyczkę

28.05.2022 EBI 14/2022 Podpisanie drugiego porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F

30.05.2022 ESPI 27/2022 Wcześniejszy wykup części obligacji serii F w kwocie 30 mln zł oraz dokonanie umorzenia tych obligacji

31.05.2022 EBI 15/2022 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2021

Data Rodzaj i nr raportu Tytuł

Zestawienie raportów  
giełdowych w maju.

Raport miesięczny Columbus Energy S.A. za maj 2022 r.7

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197038&title=Przed%C5%82u%C5%BCenie+do+30+czerwca+2022+r.+okresu+obowi%C4%85zywania+Term-Sheet+w+sprawie+zaanga%C5%BCowania+kapita%C5%82owego+w+Columbus+w+kwocie+200+mln+z%C5%82
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197038&title=Przed%C5%82u%C5%BCenie+do+30+czerwca+2022+r.+okresu+obowi%C4%85zywania+Term-Sheet+w+sprawie+zaanga%C5%BCowania+kapita%C5%82owego+w+Columbus+w+kwocie+200+mln+z%C5%82
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197041&title=Zawarcie+umowy+po%C5%BCyczki+na+34+mln+z%C5%82%2C+z+przeznaczeniem+na+realizacj%C4%99+inwestycji+w+projekty+farm+fotowoltaicznych
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197043&title=Zawarcie+umowy+joint+venture+w+zakresie+realizacji+projekt%C3%B3w+OZE
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197044&title=Zawarcie+umowy+inwestycyjnej+zwi%C4%85zanej+z+realizacj%C4%85+farm+fotowoltaicznych+w+oparciu+o+otrzyman%C4%85+po%C5%BCyczk%C4%99
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197048&title=Podpisanie+drugiego+porozumienia+w+sprawie+zmiany+warunk%C3%B3w+emisji+obligacji+serii+F
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197132&title=Wcze%C5%9Bniejszy+wykup+cz%C4%99%C5%9Bci+obligacji+serii+F+w+kwocie+30+mln+z%C5%82+oraz+dokonanie+umorzenia+tych+obligacji
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197351&title=Skonsolidowany+raport+roczny+Grupy+Kapita%C5%82owej+Columbus+Energy+za+rok+obrotowy+2021


Publikacja raportu  
miesięcznego  

za czerwiec 2022 r.

do 14 lipca 2022 r.

Zwyczajne Walne
Zgromadzenie

30 czerwca 2022 r.

Kalendarz  
Inwestora .
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W maju 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.

Kraków, 9 czerwca 2022 r.

Dawid Zieliński 

Prezes Zarządu
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