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LIST  
Zarządu Prawie pięć lat temu zdecydowaliśmy się zainwestować w firmę w branży fotowoltaiki. Jako jedni z 

pierwszych dostrzegliśmy szansę zbudowania poważnego biznesu w oparciu o sygnały z Europy Zachodniej 
i Stanów Zjednoczonych i tego w jaki sposób tam przebiegała i dalej przebiega transformacja energetyczna. 

Dzisiaj, kiedy rynek fotowoltaiki skokowo rośnie, kiedy niestabilność cen energii elektrycznej i uprawnień do 
emisji CO2 fluktuuje z trendem wzrostowym, kiedy klimat polityczny jest lepszy niż kiedykolwiek - Columbus 
Energy jest największą organizacją na tym rynku, będąc liderem, który wyznacza trendy. 

Przychody w pierwszym kwartale 2019 roku pokazują jak dynamicznie się rozwijamy. To prawie 2,5 razy 
więcej niż w pierwszym kwartale 2018 roku, a 3,5 razy więcej niż w 2017. Praktycznie każdy ekspert od rynku 
energii, niezależnie od sympatii do danej opcji politycznej, prowadzi narrację, że fotowoltaika to technologia, 
która musi się rozwijać, a rynek w Polsce będzie rósł w dziesiątkach procent r/r. Mamy to szczęście, że 
przewidując ten scenariusz mamy organizację, która może rozwijać się przynajmniej tak szybko jak rynek. 

W ostatnich latach ponad 90 % przychodów firmy stanowiła sprzedaż instalacji do klienta indywidualnego. 
Transformacja energetyczna kraju otwiera przed nami nowe perspektywy skalowania firmy. Pierwszym z nich 
jest rynek klienta biznesowego, który z początkiem roku na nowo rozpoczęliśmy eksploatować i który już 
pokazuje swój gigantyczny potencjał na wiele lat. Drugim obszarem zainteresowania naszej organizacji są 
projekty związane z inwestowaniem w budowę własnych farm fotowoltaicznych. Aktualnie mamy podpisane 
umowy, które gwarantują nam możliwość zainwestowania i wybudowania ponad 30 MWp mocy w farmach 
fotowoltaicznych na dzierżawionych terenach. Ta liczba powinna mocno rosnąć. Pierwsze inwestycje i 
montaże planujemy jeszcze w tym roku. 
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LIST  
Zarządu

Drodzy Akcjonariusze, warto dodać, że to dopiero początek transformacji energetycznej kraju. Jesteśmy 
świadkami mega-trendu jakim jest przerzucenie ciężaru wytwarzania energii z centralnych źródeł 
nieodnawialnych, na rozproszoną energetykę odnawialną. Ten proces będzie trwał dziesiątki lat, a Columbus 
Energy jest dzisiaj w centrum tej transformacji, skutecznie rozwijając się jako lider branży fotowoltaiki. 

Chcemy, aby kolejne kwartały w tym roku dowiodły, że jesteśmy w stanie zachować tempo rozwoju, 
obsługiwać finansowanie i przygotować organizację na prawdziwy skokowy rozwój branży, który nastąpi 
zapewne w najbliższych miesiącach.  

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. Q1 2019
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ZAWSZE KROK PRZED RYNKIEM

tyle rodzin i przedsiębiorców
korzysta z darmowej energii 

dzięki Columbus Energy 

procentowy wzrost przychodów 
Q1 2018 - Q1 2019

procentowy wzrost przychodów 
Q1 2016 - Q1 2019 

skonsolidowany 
przychód za Q1 2019

4 900 

240 % 600 % 22,5 mln zł

74 370   25 MW 
paneli fotowoltaicznych 

zamontowaliśmy u naszych 
Klientów

mocy fotowoltaiki
generuje oszczędności dzięki 

Columbus Energy
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87 328,80 m2  to powierzchnia 
uratowanej zieleni - jak 12 boisk piłkarskich

2 240                 

uratowanych drzew

Columbus Energy S.A. Q1 2019

19 605 440 kg tyle CO2 
zredukowane dzięki energii 
od Columbus Energy 

74 640 g 

zredukowanych odpadów 
atomowych 

124 400 000 km to odległość, 
którą można dzięki tej energii przejechać 
samochodem elektrycznym

24 880 000 kWh 
roczna moc wyprodukowana z wszystkich instalacji 

zamontowanych przez Columbus Energy
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Jesteśmy liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce - już 4900 rodzin i firm 
zamontowało od nas fotowoltaikę o mocy prawie 25 MWp.

Rozwinęliśmy organizację ponad 640 % w ciągu 2 lat (2016-2018).

Udział w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych Columbus Energy szacujemy na 8 %, a jeśli nie 
uwzględnimy rynku dotacyjnego, to udział Columbus Energy w rynku mikroinstalacji (<50kWp) 
komercyjnych może sięgać już ponad 15 %.

Columbus Energy jest najbardziej rozpoznawalną marką branży fotowoltaicznej.

Spółka w obecnej chwili zawiesiła postępowanie przeniesienia akcji na rynek regulowany GPW     
i równolegle trwa proces dopuszczenia do obrotu wszystkich akcji Spółki na rynku NewConnect.

Akcjonariusze reprezentujący ponad 78 % kapitału podpisali umowę lock-up i tag-along.

Organizacja Columbus Energy jest zarządzana w sposób nowoczesny i transparentny, do tej 
pory praktycznie większość marży inwestowaliśmy w rozwój strukturalny, organizacyjny i 
procesowy. 

PRZEWAGI
KONKURENCYJNE 

Columbus Energy S.A. oferuje szereg 
produktów innowacyjnych, które stanowią 

przewagi konkurencyjne wobec rynku. 
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Rozpoczęcie pierwszego etapu
wdrażania Lean Management.

Solidny, związany z firmą 
Dział Sprzedaży,  rozwinięta 
sieć partnerów  w obszarze 

instalacyjnym.

Rozpoznawalna 
i wartościowa marka.

Finalizacja pełnej informatyzacji,  
w tym Business Intelligence 

i Big Data.

Kompetentny i zgrany zespół  
menedżerski, mocno 
związany z firmą.

Wdrożone nowoczesne zarządzanie,  
ocena pracownicza, KPI, zaplanowany  
rozwój kompetencji.

Columbus Energy S.A. Q1 2019
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GRUPA  
KAPITAŁOWA 
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GRUPA
KAPITAŁOWA

SMILE 
ENERGY

Columbus Energy 
Finanse Sp. z o.o.

Od 1 lipca 2016

100 % udziałów 
posiada CE

New Energy 
Investments Sp. z o.o.

Od 7 listopada 2016

31 % udziałów 
posiada CE

SMILE ENERGY S.A.

Od 28 marca 2019

50 % udziałów
posiada CE

GoBloo Sp. z o.o.

Od 6 marca 2019

100 % udziałów 
posiada CE
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od 1 lipca 2016
100% udziałów posiada CE

od 7 listopada 2016
31% udziałów posiada CE

od 6 marca 2016
100% udziałów posiada CE

od 28 marca 2019
50% udziałów posiada CE
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ZARZĄD
COLUMBUS ENERGY Dawid Zieliński  Prezes Zarządu

Przedsiębiorca i wizjoner. Założyciel, Prezes Zarządu 
i główny akcjonariusz Columbus Energy S.A. 

Janusz Sterna  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Ponad 15 lat doświadczenia w finansach i branży energetycznej. Do 2008 roku 
Dyrektor ds. Konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie Dyrektor
Departamentu Strategii i Rozwoju PGE.

Łukasz Górski  Wiceprezes Zarządu
Od 2009 roku pełni funkcje zarządcze w spółkach inwestycyjnych. Od 2014 roku
w branży energetycznej i OZE,  a od 2016 roku również w obszarze inwestycji 
kapitałowych.

Columbus Energy S.A. Q1 2019

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły 
zmiany w składzie Zarządu Spółki. W I 
kwartale 2019 roku jak i na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu skład 
Zarządu COLUMBUS ENERGY S.A. był 
trzyosobowy.
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RADA 
NADZORCZA
 COLUMBUS ENERGY 

Łukasz Kaleta
Sekretarz Rady Nadzorczej

Sławomir Majtyka
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Fersztorowski
Członek Rady Nadzorczej

Leszek Leńko
Członek Rady Nadzorczej

January Ciszewski
Członek Rady Nadzorczej

Witold Indrychowski
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Urbański
Przewodniczący Rady Nadzorczej

20-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Jest współzałożycielem 
iCEO w INVEN Group, spółki, która inwestuje i rozwija projekty energetyczne. 
W latach 2006-2008 był członkiem zarządu i prezesem Polskiej Grupy Energetycznej 
(PGE). Przed PGE był doradcą najlepszych polskich i zagranicznych firm z sektora 
energetycznego. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Imperial College w 
Londynie i MBA, oraz stopień inżyniera z Politechniki Warszawskiej.

W okresie I kwartału 2019 roku nie 
nastąpiły zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej Spółki. Na dzień 31 marca 
2019 roku oraz na dzień sporządzenia 
niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej 
przedstawia się następująco: 

Columbus Energy S.A. Q1 2019
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AKCJONARIAT
COLUMBUS ENERGY 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Dawida Zielińskiego posiadającego 99,99 % akcji w Gemstone S.A.

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. , a także 50 % udziałów w Ganador Sp. z o.o. posiadanych przez JR HOLDING S.A.

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom. i Forbau Sp. z o.o., a także 50 % udziałów posiadanych w Ganador Sp. z o.o. przez GK Invest Forbau Sp. z o.o. Sp. kom.

**** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.

***** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.

31,39%
Gemstone S.A. *

30,00%
January Ciszewski **

16,04%
Pozostali akcjonariusze

2,64%
Paweł Urbański *****

5,99%
Janusz Sterna ****

6,37%
Marek Sobieski

7,57%
Paweł Szymula ***

Według najlepszej wiedzy Spółki, struktura 
akcjonariatu Columbus Energy S.A., ze 
wskazaniem akcjonariuszy posiadających na 
dzień 31 marca 2019 roku oraz na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 
5 % głosów na walnym zgromadzeniu 
przedstawia się następująco:
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HISTORIA
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rok 2015
Powstaje pierwsza instalacja 
fotowoltaiczna od Columbus 
Energy umożliwiająca 
oszczędzanie dzięki produkcji 
prądu ze słońca. Montujemy 
największą ilość instalacji w 
ramach dotacyjnego 
programu Prosument.

rok 2016
Połączyliśmy spółki 
Columbus Capital S.A. z 
Columbus Energy S.A. 
Jako pierwsi w Polsce 
wprowadzamy pionierski 
produkt Abonament na 
Słońce wraz z 
finansowaniem, niezależny 
od zmian legislacyjnych i 
źródeł dotacji. 
Zawiązaliśmy spółkę 
celową Columbus Energy 
Finanse Sp. z o.o.

rok 2017
Inwestuj Oddychaj Ochraniaj: 
pierwsza i kolejne emisje 
obligacji zakończyliśmy 
sukcesem, pozyskując na 
rynku kapitałowym 11,1 mln 
zł. 

rok 2017
Jako jedyna firma w Polsce, 
z myślą o bezpieczeństwie 
naszych Klientów, 
wprowadziliśmy Gwarancję 
Totalną na wszystkie 
elementy instalacji fotowol-
taicznej oraz panele 
monokrystaliczne typu 
FullBlack w ofercie 
standardowej.

rok 2018
Nasz Zespół to ponad 600 
Pracowników,
Współpracowników
i instalatorów w Polsce - 
dynamicznie inwestu-
jemy w kapitał ludzki, a 
także rozwój oraz
informatyzację procesów.

rok 2018
Zamontowane przez 
Columbus Energy instalacje 
dostarczają prąd ze słońca 
już ponad 4200 rodzinom i 
przedsiębiorcom w całej 
Polsce. Łącznie 
zainstalowaliśmy już 
ponad 60 tys. paneli 
fotowoltaicznych. 

rok 2014
Dawid Zieliński buduje 
unikatowy
i skuteczny koncept 
biznesowy w obsza-
rze sprzedaży foto-
woltaiki dla segmentu 
właścicieli domów.

Columbus Energy S.A. Q1 2019

Q1 2019
Do Grupy Kapitałowej 
Columbus Energy dołącza 
spółka zależna GoBloo Sp. z 
o.o., która kieruje 
konkurencyjną ofertę 
bezpośrednio do segmentu 
B2B. 
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STRATEGIA 
2019 - 2022
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Inwestowanie kapitału
w zasoby ludzkie i rozwój 
organizacji.

Planowane przeniesienie 
notowań Spółki na rynek 
główny GPW.

Planowane inwestycje 
kapitału w spółki celowe lub 
joint venture.

Wypracowanie modelu 
Power Purchase/Lease 
Agreement dla firm
i sektora publicznego.

Rozwój w segmencie 
infrastruktury e-mobility.

Columbus Energy S.A. Q1 2019
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Zwiększenie udziału w rynku instalacji fotowoltaicznych, zarówno w rynku właścicieli domów, nieruchomości komercyjnych, 
ale również wykonawstwo i inwestowanie we własne projekty farm fotowoltaicznych. 

Inwestycja w rozwój i innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury e-mobility, związanych z ładowaniem samochodów 
elektrycznych.

Zwiększenie dynamiki rozwoju projektu Columbus Air - innowacyjnego systemu rozliczania przesyłu energii między 
prosumentem, a odbiorcami z wykorzystaniem technologii blockchain, infrastruktury e-mobility oraz fotowoltaiki.

Dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect wszystkich akcji Columbus Energy S.A. i przeniesienie notowań akcji Spółki            
z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prowadzenie Relacji Inwestorskich, transparentnej polityki informacyjnej w obszarze rynku kapitałowego oraz komunikacji         
z Klientem i otoczeniem inwestycyjnym z wykorzystaniem inteligentnych kanałów komunikacji i mediów społecznościowych.

Inwestowanie kapitału ludzkiego oraz doświadczenia organizacji przy tworzeniu spółek celowych, czy joint-venture w celu 
rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej.

Columbus Energy S.A. Q1 2019
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W DNA Columbus Energy wpisane są trzy wartości: 

#tempo

#talent

#troska

To cecha, która określa, w jaki sposób pracujemy i rozwijamy się. W Columbus Energy 
rozumiemy, że sukces jest efektem wspólnej, intensywnej i dynamicznej pracy. Dzięki 
tempu możemy osiągać tak spektakularne wyniki i wyznaczać trendy.

Naszą organizację tworzą ludzie, których pasją jest rozwój. Odkrywamy i doskonalimy 
talenty w naszym Zespole. Istotne są nie tylko kwalifikacje, lecz także pozytywna postawa 
wobec zmiany i zaangażowanie. Szukamy ludzi, którzy kochają to, co robią.

Codziennie troszczymy się o poprawę jakości życia zwykłych ludzi. Otaczamy opieką  
właścicieli instalacji i ich rodziny na każdym etapie realizacji. Dbamy o zdrowie planety, 
naszych Klientów oraz własne. Empatia i wzajemna troska to wartości definiujące naszą 
filozofię codziennego działania.

Columbus Energy S.A. Q1 2019
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SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

GRUPY KAPITAŁOWEJ 
COLUMBUS ENERGY 

 Q1 2019
Columbus Energy S.A. Q1 2019
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI 
COLUMBUS ENERGY S.A. 

    Q1 2019
Columbus Energy S.A. Q1 2019
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ISTOTNE ZDARZENIA W 

DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
COLUMBUS ENERGY S.A. 

    Q1 2019
Columbus Energy S.A. Q1 2019
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Agnieszka Rozwadowska - Kierownik Biura Zarządu

e-mail: gielda@columbusenergy.pl 

tel. 533 308 164

Columbus Energy Spółka Akcyjna

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków 

www.columbusenergy.pl 

RELACJE INWESTORSKIE
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Zarząd Columbus Energy S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane 

skonsolidowane i jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2019 roku, 

a także dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że kwartalny raport okresowy 

z działalności Columbus Energy S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2019  rok. 

W  przypadku,  gdy  Spółka  tworzy  grupę  kapitałową  i  nie  sporządza  skonsolidowanych sprawozdań  finansowych – wskazanie  

przyczyn  nie sporządzania  takich  sprawozdań: nie dotyczy Spółki Columbus Energy S.A. - Nie dotyczy.

Spółka Columbus Energy S.A. na dzień 31 marca 2019 roku zatrudniała 42 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa 

Columbus Energy na dzień 31 marca 2019 roku zatrudniała 133 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. 

Raport sporządzony został przez spółkę Columbus Energy Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, 

zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
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przedstawił Zarząd Spółki

Podpisy Członków Zarządu: 

Dawid Zieliński - Prezes Zarządu

Janusz Sterna - Wiceprezes Zarządu

Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu 

Columbus Energy S.A. Q1 2019
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Rolę Autoryzowanego Doradcy dla 
Columbus Energy Spółka Akcyjna 

pełni ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000437337.

.
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Kraków, dnia 13 maja 2019 r.


