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Kontynuacja na kolejnej stronie

Szanowni Inwestorzy,  
Drodzy Akcjonariusze, 

Wyzwaniem jest zarządzać młodą firmą w tak burzliwym 

okresie. Szczególnie, kiedy ambicje zespołu i akcjonariuszy są 

tak duże.

Branża fotowoltaiczna, w którą weszliśmy 8 lat temu, jest w fazie 

stabilizacji i rozwoju. Przeszliśmy sztormy legislacyjne (których 

pewnie jeszcze będziemy doświadczać), gdzie zmiany systemu 

rozliczeń dla prosumentów wprowadzane były już trzykrotnie! 

Jest to rynek, na którym dotacje przychodzą i odchodzą ,  

a ceny energii są trudne do przewidzenia. Przeżyliśmy rosnący 

wykładniczo rynek fotowoltaiki dla domów, gdzie w ubiegłym 

ro ku był o m o ntowa nych k i lkadzi e s i ąt  t ys i ę cy in stal acj i 

miesięcznie, z pikiem w marcu 2022 r. na ponad 100 000 

instalacji. Był to efekt złego PR-u dla nowego systemu rozliczeń, 

który motywował zainteresowanych do zakupu instalacji jeszcze 

na starych zasadach. Jak się okazało, nowy system rozliczeń 

nie jest taki zły, a momentami nawet bardziej korzystny niż 

poprzedni.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy prosumenckiej, 1 kwietnia 

br., na którą nałożyły się: tragedia w Ukrainie, gwałtowny wzrost 

stóp procentow ych, potężna inflacja i szeroko rozumiany 

kryzys energetyczny, branża mikroinstalacji w Polsce ostro 

wyhamowała. Obroty na rynku fotowoltaiki dla domów spadły 

o ponad 90%. W ciągu ostatnich 7 miesięcy liczba aktywnych 

firm również proporcjonalnie zmalała, a wiele z nich popadło  

w nieodwracalne kłopoty.

Trudną sytuację z początku roku mamy już za sobą, bo 

transformacja Columbusa w lekką organizację postępuje 

zgodnie z obranym przez nas kierunkiem. Skonsolidowany 

wynik EBITDA odwrócił trend po najgorszym w naszej historii 

drugim kwartale 2022 r., a Spółka, po dynamicznych zmianach, 

działa już w sposób zrównoważony. Poprawiliśmy znacząco 

marżowość, zredukowaliśmy koszty stałe i zmieniamy 

strukturę finansowania biznesu.

Rozpoczęliśmy od rozdzielenia biznesu podstawowego 

i  b izn e s u wi e lkos ka low yc h fa rm fotowo lta i cznyc h  

i magazynów energii. Do tej pory działalność obu segmentów 

była prowadzona w ramach jednego bilansu. Zyski z biznesu 

podstawowego finansowały farmy, a odsetki od inwestycji 

w projek t y farm , cz y ich budowę obci ą żał y c ało ściow y 

w y n i k  S p ó ł k i .  Wa r to  w  t y m  m i e j s c u  u syste m at y zowa ć 

k westie zobowią zań finansow ych Columbus . Dzielą się 

one na trzy gałęzie: finansowanie bankowe bezpośrednie 

(kredyty obrotowe, krótkoterminowe obligacje etc.), project 

finance (kredyty długoterminowe, długoterminowe obligacje 

finansujące aktywa pracujące lub w budowie) oraz finansowanie 

pochodzące od naszego akcjonariusza DC24 (przeznaczone 

na biznes farmowy i magazynowy). Do momentu, w którym 

C o l u m b u s  m i a ł  z n a ko m i te  w y n i k i  f i n a n s o w e ,  a  ko s z t 

finansowania był tani, ta konstrukcja była solidna i dawała 

mocną perspektywę rozwoju. Z chwilą , gdy jeden filar tej 

konstrukcji, czyli wyniki finansowe biznesu podstawowego, nie 

wytrzymały presji rynku i zmian prawnych i otoczki politycznej, 

musieliśmy przemodelować strukturę i rozpocząć pracę 

nad wdrożeniem nowej koncepcji. 

Jednym z elementów pozwalających na te zmiany jest decyzja 

o sprzedaży 102 MW farm fotowoltaicznych ,  których 

większość jest w elektryfikacji lub eksploatacji. Kapitał ze 

sprzedaży farm zostanie przekazany na redukcję zadłużenia, 

w pierwszej kolejności na spłatę całości finansowania project 

finance. Pozostałą kwotę przeznaczymy na spłatę finansowania 

od Inwestora (które częściowo zostało przeznaczone na 

refinansowanie zadłużenia bankowego) – tak, aby historyczne 

umowy zostały zamknięte, a nowe otwarcie było jak 

najszybciej możliwe.

Obecnie Columbus ma tylko 25 mln zł aktywnych kredytów 

b an kow ych ,  zab ezp i e czo nych gwa ran cj ą B G K (to  l in i a  

w banku BOŚ, którą właśnie redukujemy z 35 mln zł, a linia  

w Santander Bank została dzisiaj spłacona w całości), a sam 

stan magazynowy ponad dwukrotnie przewyższa tę kwotę. 

Sprzedaż części aktywów wyczyści dług bankowy project 

finance  i pozwoli skupić nam się na budowaniu długoterminowej, 

nowej struktury pod biznes farm fotowoltaicznych i magazynów 

energii .  W najbliższ ych miesi ąc ach , po sprzeda ż y farm  

i w nowym otwarciu biznesu farm i magazynów, powinniśmy  

w biznesie podstawowym utrzymywać dług na niskim poziomie 

operacyjnym, a całość dłużego finansowania akumulować tam, 

gdzie aktywa - w ASI dla farm fotowoltaicznych i magazynów 

energii.  Nie ma lepszego momentu na rozdzielenie biznesu 

podstawowego od inwestycyjnego niż obecny. Pracujemy 

nad tym od 6 miesięcy, a jasny podział powinien być widoczny 

już po pierwszym kwartale 2023. Dzięki temu będziemy mogli 

interpretować niezależnie to jak rozwija się Columbus w tych 

dwóch segmentach, przygotowując się również do uruchomienia 

kolejnego obszaru biznesowego, jakim jest serwis i utrzymanie. 

List do Akcjonariuszy . 
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W nowej strategii Spó łki zaprezentujemy nie tylko nasze 

plany i ambicje, ale też ścieżkę i system, którymi będziemy się 

posługiwać w ich realizacji.

Dzisiaj fotowoltaikę zamawia kilkanaście tysięcy domów 

miesięcznie, a roczna wartość rynku wynosi ok. 10 mld 

zł. Ten rynek będzie się nasycał ponad dekadę. Co więcej, 

właściciele domów w Polsce zauważyli, że fotowoltaika świetnie 

sprawdza się w połączeniu z magazynem energii i pompą 

ciepła. Te trzy technologie znakomicie ze sobą współpracują, 

a inwestycja staje się komplementarna. Przychody Columbus 

z segmentu domów jednorodzinnych powoli się dywersyfikują, 

a po podwyżkach cen energii w taryfie G i notowanych coraz 

w yższych cenach innych nośników energii  (gaz, węgiel) 

spodziewamy się dobrego roku 2023, w każdej z wymienionych 

trzech technologii. Cały rynek fotowoltaiki, pomp ciepła  

i magazynów energii szacujemy na 20-30 mld zł rocznie,  

z aktywnością przez kolejną dekadę.

O d b u d owa l i ś my  s p r ze d a ż  w  b iz n e s i e  p o d s t awow y m ,  

a perspekty wa jego rozwoju jest bardzo obiecująca , nie 

tylko w Polsce. Nasza pierwsza inwestycja zagraniczna, czyli 

biznes w Republice Czeskiej, w czwartym kwartale może 

dostarczyć konkretne przychody i marżę. A to nie koniec 

naszych ambicji zagranicznych.

Odnotowujemy również dynamiczny rozwój r ynku B2B , 

zarówno w mikroinstalacjach, jak i wielkoskalowych instalacjach 

komercyjnych, gdzie Columbus czuje się coraz mocniejszy.

Rozpoczęliśmy też kolejne inwestycje. Mamy ponad 350 MW 

farm fotowoltaicznych do wybudowania, 400 MW/1600MWh 

magazynów energii. Nadal też inwestujemy w nowe projekty, 

k tó re  m o g ą  n a m  p o m ó c  z w i e l o k rotn i ć  te  l i czby.  S ą  to 

inwestycje o wartości szacowanej w miliardach złotych. 

A trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że polska energetyka 

p otr ze b u j e  t yc h  i nwe st yc j i  n at yc h m i a st ,  a by  p o d n i e ś ć 

bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Jesteśmy zadowoleni, że zmiana struktury finansowania się 

powiodła, w szczególności dzięki zaufaniu i elastyczności 

n a sze g o  A kc j o n a ri u sz a  -  D C24 .  Ko n c e p c j a  s p rze d a ż y 

części aktywów tj. 102 MW farm fotowoltaicznych, również 

jest wa żna , aby w ycz yś ci ć zobowi ą zania z przeszło ś ci  

i z tym doświadczeniem budować biznes własnych aktywów 

energetycznych w przyszłości, ale jako segment wydzielony, 

finansowany zewnętrznie, o miliardowym potencjale. W tym 

segmencie na pewno będziemy zacieśniać współpracę  

z naszym Akcjonariuszem, a do magazynów energii 

będziemy szukać partnerów branżowych, którzy mają 

doświadczenie w zarządzaniu aktywami energetycznymi  

tej skali.

Na koniec chcemy poinformować, że prospekt emisyjny, 

związany z przeniesieniem notowań Spółki na główny parkiet 

GPW, oraz zejście z fixingu są w trakcie procesowania.

Najbliższe dwa kwartały poświęcimy w Columbus na stabilizację 

– tak, aby wiosnę 2023 r. rozpocząć z nową energią i mocnymi 

fundamentami. Trzymajcie za nas kciuki!

Zarząd Columbus Energy, 

Dawid Zieliński - Prezes  

Michał Gondek - Wiceprezes  

Dariusz Kowalczyk-Tomerski - Wiceprezes
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Wymiary  
Columbus 2 .0

łączna moc zrealizowanych  

instalacji w segmencie  

domów jednorodzinnych 

oraz biznesie

prosumentów  

i użytkowników rozwiązań 

opartych o OZE

425 MW

62 600 

Farmy fotowoltaiczne i magazyny wielkoskalowe  

to istotne aktywa Grupy Kapitałowej Columbus. 

potencjał portfela 

inwestycyjnego farm 

fotowoltaicznych

farm fotowoltaicznych 

w eksploatacji lub  

w trakcie budowy

potencjał mocy  

w wielkoskalowych 

magazynach energii

4 938 MW 149 MW857 MW

Tworzymy ekosystem IT umożliwiający 

inteligentne zarządzanie energią.

Pierwsza aplikacja w ramach ekosystemu 

- PowerHouse z Regulatorem Napięcia - 

uruchomiona została w lipcu 2022 r.

Technologia fotowoltaiki 

opartej o ogniwa perowskitowe 

komercjalizowana  

w czterech obszarach:  

BIPV, BAPV, IoE i E-mobility.

Columbus dla biznesu oferuje rozwiązania OZE 

dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw.

Columbus Obrót dostarcza usługę Prąd jak Powietrze 2.0  

i obsługuje sprzedaż energii z własnych farm fotowoltaicznych

Columbus Elite tworzy ogólnopolską sieć sprzedaży 

produktów OZE oraz oferuje partnerstwo na zasadach 

zielonej franczyzy.

Columbus Partner tworzy sieć lokalnych instalatorów  

i partnerów agencyjnych, którzy mogą oferować usługi  

i produkty Columbus.

Kompleksowa usługa projektowania, montażu i opieki 

serwisowej - dla fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów 

energii i ładowarek EV dla domów.
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Start montaży systemów 
OZE w Czechach .

W sierpniu Columbus rozpoczął sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych  

z magazynami energii w Czechach. Dodatkowo w październiku wystartowała  

również sprzedaż domowych pomp ciepła.

Columbus jako jedyna firma na rynku czeskim zapewnia montaż instalacji  

fotowoltaicznej do 30 dni oraz pozyskuje finansowanie na zakup całego systemu.   

 

Szczegóły oferty: columbusenergy.cz 

*stan na dzień publikacji raportu

zamontowanych 
instalacji  
fotowoltaicznych

49 
zainstalowanej 
mocy  
w fotowoltaice

354,72 kW

pojemności  
w magazynach

401,25 kWh

sprzedanych systemów 
fotowoltaicznych  
z magazynem energii

141
moc sprzedanych 
instalacji  
fotowoltaicznych

1,24 MW

pojemność  
sprzedanych  
magazynów energii

1,56 MWh
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Domowe pompy 
ciepła i magazyny 
energii .
Trend związany z inwestowaniem w systemy dające 

niezależność i bezpieczeństwo energetyczne był jeszcze 

bardziej widoczny w ostatnim kwartale przed rozpoczęciem 

sezonu grzewczego. 

Wzrost zainteresowania przełożył się na rekordową liczbę 

montaży zarówno pomp ciepła, jak również domowych 

magazynów energii w Q3 2022 r.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie 

Columbus blisko 47% Polaków obawia się tej zimy bardzo 

wysokiego kosztu ogrzewania, a już dzisiaj Polacy najczęściej 

wskazują pompy ciepła za najbardziej stabilny, bezpieczny  

i nienarażony na brak dostępności paliwa system ogrzewania.

zamontowanych domowych  
magazynów energii w Q3 2022 r. 

1,54 MWh

Wzrost o 257%  
względem poprzedniego 
kwartału

zamontowanych pomp 
ciepła w Q3 2022 r.

Wzrost o 162%  
względem poprzedniego 
kwartału

7,46 MW
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mocy zainstalowanej  

w fotowoltaice  

w Q3 2022 r.

15 MW

wzrost względem 

poprzedniego 

kwartału

67% 
Fotowoltaika  
dla domów .

Nowa oferta pakietowa od Columbus  
– zamiany po trzecim kwartale

Po zbadaniu potrzeb klientów oraz analizie dynamicznie zmieniającego się rynku fotowoltaiki konsumenckiej, 

Columbus przygotował nową ofertę dopasowaną do potrzeb szerokiej grupy docelowej.

„Fotowoltaika dopasowana do Twoich potrzeb” to oferta pakietowa z solidną podstawą opierającą się  

o standard Columbus i dodatkowe, opcjonalne pakiety: SAFE (bezpieczeństwa), TECH (technologii 

premium) i COMFORT (obsługi klienta na najwyższym poziomie).  

Dzięki pakietowej budowie oferty każdy klient może stworzyć zestaw dopasowany do swoich wymagań. 

Dodatkowo we wszystkich wariantach ofertowych klienci mogą dokupić Gwarancję 360 na 15 lat. 
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Portfel rozwijanych  
projektów wielkoskalowych . 

Przed uzyskaniem warunków 

przyłączenia do sieciFarmy fotowoltaiczne

Zakupione lub rozwijane samodzielnie przez Columbus

Zakupione lub rozwijane samodzielnie przez Columbus

Zgodnie z zawartymi umowami z deweloperami

Zgodnie z zawartymi umowami z deweloperami

Magazyny energii

1 200 MW

3 267 MW

459 MW

Po uzyskaniu warunków 

przyłączenia do sieci 

289 MW

398 MW

33 MW

50 MW

W trakcie budowy

W elektryfikacji  

lub eksploatacji

99,2 MW

4 926 MW 720 MW 5 795,2 MW

Łącznie
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Wielkoskalowe  
magazyny energii .

W trzecim kwartale 2022 r., w ramach rozwijanego ekosystemu, Columbus rozpoczął działalność  

w kolejnym obszarze. Wielkoskalowe magazyny energii są odpowiedzią na potencjalne problemy  

związane z płynnym funkcjonowaniem sieci przesyłowych. 

W zaledwie kilka tygodni Columbus uzyskał warunki przyłączenia na budowę trzech wielkoskalowych 

inwestycji. Pierwsza inwestycja to magazyn o 133 MW mocy przyłączeniowej i 532 MWh pojemności, 

drugi posiada 62,7 MW mocy i 250,8 MWh pojemności, trzecia największa tego typu prywatna 

inwestycja w Polsce to 202,44 MW mocy przyłączeniowej i 810 MWh pojemności.

łączna pojemność  

planowanych inwestycji 

w magazyny energii  

Columbus

1 593 MWh

mocy przyłączeniowej 

dla wielkoskalowych 

magazynów energii 

Columbus

398 MW

wartość spodziewanych 

inwestycji w magazyny 

energii Columbus

3,1 mld zł

*stan na dzień publikacji raportu
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Columbus raport ESG .

   Dobre zdrowie i jakość życia

• Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne naszych 
pracowników, m.in. poprzez organizację szkoleń  
z autorozwoju, asertywności i tzw. work-life balance.

• Rozwijamy pakiety socjalne dając naszym pracownikom 
możliwość dołączenia do takich programów  
jak multisport, czy dodatkowych pakietów opieki 
zdrowotnej.

• Dostarczając nasze produkty i usługi, pośrednio 
wpływamy na poprawę warunków życia lokalnych 
społeczności, poprzez poprawę stanu środowiska.

   Wzrost gospodarczy i godna praca

• Dajemy możliwość zatrudnienia osobom w każdym wieku. 
Często trafiają do nas młode i ambitne osoby, które mogą 
podjąć u nas pracę już podczas studiów.

• Poziom wynagrodzeń kobiet i mężczyzn jest u nas zbliżony 
i zależy od zaangażowania w pracę, a nie od płci.

• Staramy się tworzyć bezpieczne i nowoczesne  
miejsce pracy.

   Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

• Na bieżąco analizujemy rynek dostawców, aby dostarczać 
naszym Klientom najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu 
fotowoltaiki i doradzamy zwiększenie jej efektywności przez 
zainstalowanie w połączeniu z pompami ciepła, magazynami 
energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią.

• Inwestujemy w rozwój naszych magazynów i flotę pojazdów.

• Rozwijamy i wdrażamy kolejne systemy informatyczne, 
umożliwiające sprawną organizację pracy biur i magazynów.

   Zrównoważone miasta i społeczności

• Naszymi usługami wspieramy realizację lokalnych programów 
ograniczania zanieczyszczenia powietrza (programy ochrony 
powietrza, uchwały antysmogowe).

• Współpracujemy ze stowarzyszeniami i fundacjami szerzącymi 
idee zrównoważonego rozwoju.

• Dostarczamy rozwiązania umożliwiające rozwój zrównoważonej 
gospodarki energetycznej miast oraz elektromobilności.

   Partnerstwa na rzecz Celów

• Podejmujemy członkostwo i czynny udział  

w stowarzyszeniach na rzecz rozwoju fotowoltaiki  

i innych odnawialnych źródeł energii.

• Z pomocą Fundacji Carbon Footprint poszerzamy wiedzę  

i uwrażliwiamy mieszkańców w kwestii zmian klimatycznych, za 

pośrednictwem webinarów, czy organizacji międzynarodowego 

szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit. 

   Czysta i dostępna energia

• Nasz profil organizacji w pełni skierowany jest na dostarczaniu 
rozwiązań OZE dla biznesu i osób prywatnych, dzięki czemu 
ułatwiamy innym realizować Cel 7 Agendy.

• Stale rozwijamy i sięgamy po najnowocześniejsze rozwiązania,  
tak, aby dostarczać naszym klientom najbardziej optymalne 
rozwiązania.

• Zredukowaliśmy emisję zanieczyszczeń do powietrza dzięki 
wymianie floty, na spełniającą najwyższe standardy EURO 6.

   Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

• Wybieramy sprawdzonych i renomowanych dostawców, aby 
dostarczane przez nas towary i usługi mogły dłużej bezawaryjnie 
służyć naszym klientom.

• Dbamy, aby zapewnić odpowiednie poziomy odzysku  
i recyklingu odpadów.

• Zamawiając produkty promocyjne, zwracamy uwagę na ich 
praktyczność i możliwość łatwego poddawania recyklingowi.

• Ściśle współpracujemy z Fundacją Carbon Footprint, aby rzetelnie 
przedstawić nasz ślad węglowy w całym łańcuchu.

   Działania w dziedzinie klimatu

• Dostarczamy kompleksowe usługi, pozwalające na wytwarzanie 

energii ze słońca oraz jej magazynowanie i inteligentne 

zarządzanie.

• Wdrażamy najnowocześniejsze i wysokosprawne produkty.

• Nasze usługi pozwalają wypełniać regionalne, krajowe  

i unijne cele klimatyczne.

• Wraz ze społecznością Columbus ponad 60 tys. prosumentów 

ograniczamy ślad węglowy polskiej energetyki, napędzając 

zieloną transformację.
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Dawid 

Zieliński
Prezes Zarządu

Dariusz 

Kowalczyk 
-Tomerski
Wiceprezes Zarządu

Michał 

Gondek
Wiceprezes Zarządu

Zarząd .

Założyciel i prezes Columbus Energy. Przedsiębiorcą  

jest od 2009 r. W ciągu 8 lat działalności Columbus 

Energy przeprowadził transformację ze start-upu 

do dojrzałej organizacji. Ceniony ekspert w branży 

nowoczesnej energetyki, zwycięzca prestiżowego 

konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2020 w kategorii  

Nowe Technologie/Innowacyjność. Żyje w zgodzie  

z wartościami, które stanowią też DNA Columbus: tempo, 

talent, troska, technologia. Jego misją jest neutralizacja 

śladu węglowego, realizuje ją m.in. poprzez Fundację 

Carbon Footprint, której jest fundatorem. Absolwent 

Akademii Górniczo-Hutnicznej (mgr. inż), Politechniki 

Krakowskiej (MBA) oraz Georgetown University (GLS)

Posiada 20-letnie doświadczenie w branży IT,  

ze specjalizacją w zakresie cyberbezpieczeństwa.  

Przez ostatnie 12 lat był prezesem TP Teltech LTD 

(Orange Polska), gdzie odpowiadał m.in. za strategię  

oraz rozwój sprzedaży i nowych rynków. W latach 

2009-11 był pełnomocnikiem Zarządu w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  

ds. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji,  

a w okresie 2006-08 zajmował stanowisko  

dyrektora Departamentu w Pionie Rynku  

Biznesowego Telekomunikacji Polskiej S.A. 

Od początku swojej ścieżki zawodowej jest 

związany z energetyką odnawialną. Do Grupy 

Columbus dołączył w 2013 r., w ostatnich latach 

pełniąc funkcję dyrektora obszernego Pionu 

Techniczno-Inwestycyjnego. Był odpowiedzialny 

m.in. za realizację inwestycji, rozwój produktów 

oraz wprowadzanie nowych technologii  

w Grupie. Od lipca br. jest Prezesem Zarządu 

spółki Columbus Energy a.s., działającej  

w Republice Czeskiej. Jest absolwentem 

Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale 

Energetyki i Paliw. Ukończył także studia 

podyplomowe Executive MBA.

Stan na dzień publikacji raportu.

Ewa 

Kochana
Prokurent,  

Dyrektor Finansowy

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie  

w zarządzaniu obszarami księgowości, 

kontrolingu oraz finansowania, zarówno  

w spółkach z polskim kapitałem, jak  

i w organizacjach międzynarodowych.  

Swoje kompetencje rozwijała pracując  

w branżach energetycznej, wydobywczej oraz 

marketingowej, w takich firmach jak: Mid Ocean 

Group B.V., Lynka sp. z o.o., Elektrownia Skawina 

S.A., CEZ Poland sp. z o.o, Tarmac Heavy 

Building materials Ltd. Z Columbus jest związana 

od połowy 2021 r., odpowiadając za obszary 

finansów i księgowości całej Grupy Kapitałowej.
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Rada Nadzorcza .

Paweł 
Urbański  
Przewodniczący

Tomasz 
Misiak

Adrian 
Stachura

Wojciech 
Wolny

Jerzy 
Ogłoszka

Łukasz  
Kaleta

Marcin  
Dobraszkiewicz

Michał 
Bochowicz

Stan na dzień publikacji raportu.

Paweł 
Piotrowski
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Akcjonariat .

 * bezpośrednio i pośrednio poprzez GEMSTONE ASI S.A. i KPM INVEST sp. z o.o.

** bezpośrednio i pośrednio poprzez POLSYNTES sp. z o.o.

Piotr 
Kurczewski
20,11%

Marek  
Sobieski

5,15%

Akcjonariusze 
posiadający 
mniej niż 5%
24,83%

Dawid 
Zieliński * 

49,91%

73,58%
Akcjonariusze posiadający 

tj. Dawid Zieliński,

GEMSTONE ASI S.A.,

KPM INVEST sp. z o.o.,

Piotr Kurczewski,

Janusz Sterna **

i POLSYNTES sp. z o.o.

- działają w Porozumieniu

Stan na dzień publikacji raportu.
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Grupa  
Kapitałowa .
133 spółki w Grupie Kapitałowej 
Columbus Energy

Ogniwa  
perowskitowe

20
,8

5%

Zielona  
franczyza

Zielony 
majątek

10
0%

Kredyty, pożyczki, 
leasingi

10
0%

122 spółki  
celowe

farmowe i magazyny  

energii wielkoskalowe

70
%

Prąd jak  
Powietrze

10
0%

 

Columbus  
Czechy

52
%
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154

177
174

200

225

92

146

20212020

Q4 Q1 Q2 Q3

2022

Q1 Q2 Q3Q4

30

17

10
13

-27

-4

-32

-0,8

20212020

Q4 Q1 Q2 Q3

2022

Q1 Q2 Q3Q4

644 647

677

730

815

948

917

958

20212020

31.12 31.03 30.06 30.09

2022

31.03 30.06 30.0931.12

Przychody,  
EBITDA i aktywa .

Przychody ogółem 
[mln zł]

EBITDA 
[mln zł]

Aktywa 
[mln zł]
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2019 Q1 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022Q2 2020 Q3 2020 Q4 20202018201720162015

84

107

175

241

268

298

328

361

401

410

425
Przyrost mocy 
zainstalowanej .
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Przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice - narastająco w MW


