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Polacy inwestują w bezpieczną przyszłość: własny prąd, ciepło i niezależność. Columbus Energy poszerza swoją ofertę produktową o usługę doboru 
i montażu pomp ciepła, magazyny energii oraz wchodzi w branżę elektromobilności.

W pierwszym kwartale 2020 roku Columbus Energy zamontowało pierwsze pompy ciepła, które w parze z fotowoltaiką stanowią eko-energetyczne 
rozwiązanie dla domów i firm. Tym samym spółka konsekwentnie realizuje założoną strategię, oceniając ten segment rynku jako dochodowy. Stawia 
również na branżę magazynowania energii, jako komplementarną część niezależności energetycznej. 

Firma rozwija się także międzybranżowo za sprawą inwestycji w spółkę Nexity Global (w trakcie transformacji z Everest Investment S.A., notowanej 
na GPW) dostarczającą system zarządzający infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych. Jak podkreśla Zarząd Columbus Energy,  
elektromobilność jest integralną częścią nowoczesnej i innowacyjnej energetyki.

NASZE PRODUKTY I USŁUGI

MAGAZYNY
ENERGII

INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE
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ELEKTROMOBILNOŚĆ

POMPY CIEPŁA
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RODZIN I PRZEDSIĘBIORCÓW W CAŁEJ POLSCE

WYBRAŁO INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ OD

JUŻ PONAD

DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ

Jesteśmy Liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych

Dostarczamy rozwiązania nowoczesnej energetyki 
dla domów i firm

Dostarczamy kompleksową usługę doboru i montażu 
pomp ciepła

Inwestujemy w system dostępu do sieci ładowarek 
pojazdów elektrycznych

Q1 2020 



FUNDAMENTEM BEZPIECZEŃSTWA TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI JEST  
WŁASNY PRĄD, WŁASNE CIEPŁOI NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

Ekologiczne i darmowe ogrzewanie dla 
każdego domu. Pompa ciepła w ze-
stawie z instalacją fotowoltaiczną za-
pewnia ciepłą wodę użytkową i stałe 
ogrzewanie domu. Jeśli cenisz komfort 
i wygodę użytkowania, a do tego waż-
ne są dla Ciebie oszczędności - pompa 
ciepła jest dla Ciebie! 

Energia ze słońca na wyciągnięcie ręki 
- każdy ma możliwość produkowania 
własnej energii elektrycznej za po-
mocą fotowoltaiki. Dostęp do własnej 
mikro-elektrowni daje niezależność 
od podwyżek cen prądu na pokolenia. 
To najlepsza inwestycja dla Twojego 
domu! 

Wiele gospodarstw domowych w 
Polsce ma ciągłe przerwy w dosta-
wie energii elektrycznej. Możemy to 
zmienić! Domowe magazyny energii 
niwelują ten problem, pozwalają na 
zapewnienie niezależności energe-
tycznej oraz na maksymalne wyko-
rzystanie prądu z OZE.

Nexity Global to przedsięwzięcie, 
które zrewolucjonizuje pojęcie 
„dostępu do własnej energii”.  
Zaczynając od elektromobilności 
i zarządzania ładowaniem własnego 
pojazdu elektrycznego, po zarządzanie 
przesyłem energii między domami, 
gospodarstwami rolnymi, firmami, 
farmami fotowoltaicznymi 
i infrastrukturą e-mobility. 

strona 8 Raport kwartalny Q1 2020 

z działalności Columbus Energy S.A.

instalacja
fotowoltaiczna

pompa ciepła

INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA

MAGAZYN ENERGII

ELEKTROMOBILNOŚĆ

POMPY CIEPŁA
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Już od ponad 6 lat jako Columbus Energy budujemy i rozwijamy polski rynek.

W standardzie oferujemy monokrystaliczne moduły Full Black w najbardziej wydajnej 
technologii MWT Half Cut.

Montujemy na terenie całej Polski już w 10 dni od sfinalizowania umowy. 

Zapewniamy 15-letnią Gwarancję Totalną na każdy komponent instalacji fotowoltaicznej. 

W ramach usługi Columbus Care zapewniamy kompleksową opiekę 
posprzedażową. 

Oferujemy najtańsze finansowanie na rynku - RRSO 4,5%. 

DLA TWOJEJ RODZINY DLA TWOJEGO ZYSKU
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DLA TWOICH ZWIERZĄT I ROŚLIN DLA TWOJEGO ZDROWIA 
I BEZPIECZEŃSTWAI

NA POLSKIM RYNKU DZIAŁAMY
JUŻ OD 6 LAT

FARMY FOTOWOLTAICZNE
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W 2019 roku Columbus rozpoczął działalność inwesty-
cyjną  w segmencie farm fotowoltaicznych. Zrealizowane  
zostały projekty o mocy 12,5 MW, które aktualnie  
zostały przyłączone do sieci. Ich wartość wynosi około 
45 mln zł. W tym samym roku przejęta została w 100% 
spółka NEI zajmująca się dewelopowaniem projektów 
farm o łącznej mocy blisko 200 MW. Podpisana została 
także umowa ramowa o wspólnym rozwoju projektów 
z zewnętrznym deweloperem, którego portfel wynosi 
ponad 350 MW.

Początek roku 2020 przyniósł kolejne ważne wydarzenia  
- w styczniu zakupione zostały projekty ready to build 
z wygraną aukcją o mocy 13 MW. W marcu 2020 r.  
podpisana została umowa z firmą Unisun, zgodnie z którą  
Columbus Energy ma sfinansować, wybudować i przejąć  
projekty o mocy 66 MW. Równolegle prowadzone są  
negocjacje zakupu kolejnych spółek. Wszystkie te projekty  
zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku, a ich wartość  
rynkowa wyniesie około 320 mln zł.
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Informacje na temat aktywności Columbus Energy i Grupy Kapitałowej 
Columbus Energy w zakresie działań zmierzających do zwiększenia  
innowacyjności

Opis organizacji Grupy Kapitałowej Columbus Energy ze wskazaniem  
jednostek podlegających konsolidacji 

Akcjonariat, Władze i Zespół Columbus Energy

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Energy 

Historia Columbus Energy

Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Columbus Energy 

Oświadczenie Zarządu 

Prognozy finansowe 

W przypadku, gdy Spółka tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn 
nie sporządzania takich sprawozdań 

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Energy

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały istotny wpływ 
na osiągnięte skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe

SPIS TREŚCI

zadowolonych Klientów w całej Polsce!

17 000
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Columbus Energy 

Finanse Sp. z o.o.

Columbus Profit

Sp. z o.o.

GoBloo Sp. z o.o.New Energy

Investments Sp. z o.o.

Smile Energy S.A. Columbus Elite S.A.

Od 1.07.2016 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Działa jako pośrednik 
finansowy w oferowaniu kredytów bankowych
i leasingów Klientom Grupy. 

Od 19.09.2019 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka świadcząca usługi rachunkowo-
-księgowe, związane z doradztwem podatkowym, 
kadrowym i w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania.

Od 6.03.2019 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. GoBloo Sp. z o.o. oferuje 
kompleksową usługę w zakresie rozwiązań 
fotowoltaicznych dla biznesu.

Od 7.11.2016 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Dzialalność w segmencie 
farm fotowoltaicznych.

Od 28.03.2019 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada 
Columbus Energy. Dzialalność w segmencie
farm fotowoltaicznych.

Od 24.05.2019 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 50% udziałów posiada 
Columbus Energy. Wyróżnia się unikatowym 
systemem prowizyjnym w skali kraju oraz 
modelem współpracy agencyjnej. 

100%

100%

100%100%

50% 50%

Finanse

Nasza Grupa Kapitałowa składa się ze spółek:

        zajmujących się sprzedażą i dystrybucją produktów
        i usług Columbus Energy,

        celowych związanych z realizacją projektów i budową
        farm fotowoltaicznych,

        świadczących usługi wspólne.
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GRUPA KAPITAŁOWA Eko Energia II Sp. z o.o. Eko Energia Fotowoltaika

Domaniew II Sp. z o.o.

Od 9.07.2019 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Budowa farmy fotowoltaicznej, 
o łącznej mocy do 0,999 MWp, zlokalizowanej 
w obwodzie Adamowa Góra w województwie
mazowieckim.

Od 9.07.2019 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 
w województwie mazowieckim.

100% 100%

Ecowolt 1 Sp. z o.o.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farm 
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp
w województwie dolnośląskim.

50%

Elektrownia PVPL

173 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

188 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

288 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

421 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

174 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

213 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

321 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

187 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

221 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

388 Sp. z o.o.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp 
w województwie zachodniopomorskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 
w województwie lubuskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 
w województwie kujawsko-pomorskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp 
w województwie lubelskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp 
w województwie zachodniopomorskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp 
w województwie warmińsko-mazurskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.998 MWp 
w województwie mazowieckim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 
w województwie kujawsko-pomorskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 
w województwie lubelskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy  
fotowoltaicznej mocy 0.999 MWp
w województwie lubuskim.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elektrownia PVPL

113 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

166 Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL

172 Sp. z o.o.

Ecowolt 9 Sp. z o.o.Ecowolt 2 Sp. z o.o. Ecowolt 18 Sp. z o.o.

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp
w województwie warmińsko-mazurskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 
w województwie lubuskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp 
w województwie zachodniopomorskim.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farm 
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp
w województwie dolnośląskim.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farm 
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp
w województwie dolnośląskim.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 0.966 MWp 
w województwie podkarpackim.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus 
Energy. Spółka realizująca budowę farm 
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.984 MWp 
w województwie warmińsko-mazurskim.

100% 100% 100%

50%50% 50%

50%

Columbus Energy S.A. 
inwestuje w Everest 
Investments S.A.

Everest Investments
S.A. nabywa 100%
udziałów spółki
Nexity Sp. z o.o.

Everest Investments S.A. 
zmienia się w

GLOBAL
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Piotr Kurczerwski 

Janusz Sterna ***

Marek Sobieski 

Paweł Urbański ***

Pozostali akcjonariusze

Akcjonariusze posiadający 

76,46 %
tj. Dawid Zieliński, 
January Ciszewski, 
Piotr Kurczewski 
i Janusz Sterna 

działają w Porozumieniu.

11,52%

5,50%

8,75%

2,14%

10,77%

AKCJONARIAT COLUMBUS ENERGY S.A

strona 16

stan na 13.05.2020 roku

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Spółkę Gemstone S.A.,

w której 99,99 % akcji posiada Dawid Zieliński

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.

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

Dawid Zieliński *

January Ciszewski **

31,42%

29,91%
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Dawid Zieliński Prezes Zarządu

Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu

Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu

Ponad 15 lat doświadczenia w finansach i branży 
energetycznej. Do 2008 r. Dyrektor ds. Konsoli-
dacji Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie 
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju PGE.

Od 2009 roku pełni funkcje zarządcze w spółkach 
inwestycyjnych. Od 2014 roku w branży energe-
tycznej i OZE, a od 2016 roku również w obszarze 
inwestycji kapitałowych.

Założyciel i Prezes Zarządu Columbus Energy S.A. 
Ukończył studia inżynierskie z elektrotechniki na AGH 
w Krakowie. Na co dzień przedsiębiorca, wizjoner 
oraz osoba aktywnie działająca na rzecz ekologii. 
Od 6 lat z sukcesem buduje wartość organizacji 
Columbus Energy.
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ZARZĄD COLUMBUS ENERGY S.A.

Paweł Urbański Prewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Leńko
Członek Rady Nadzorczej

Marek Sobieski
Członek Rady Nadzorczej

Radosław Żemło
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Ogłoszka
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kaleta
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krupa
Członek Rady Nadzorczej

Waldemar Turski
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kurczewski
Członek Rady Nadzorczej

Współzałożyciel i CEO w INVEN Group - spółki, która 
inwestuje i rozwija projekty energetyczne. Ma 20-letnie 
doświadczenie w sektorze energetycznym. W latach 2006-
2008 członek zarządu i prezes Polskiej Grupy Energetycznej.
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RADA NADZORCZA COLUMBUS ENERGY S.A.

Q1 2020 
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WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

W pierwszym kwartale 2020 r. Columbus Energy odnotował 126 mln zł 
skonsolidowanego przychodu i 18 mln zł zysku brutto. To ponad 560 % 
wzrost przychodów i ponad 818 % wzrost zysku w porównaniu do analo-
gicznego okresu z 2019 r.

Spółka nie zwalnia tempa i równolegle do rozwoju sektora domowych elek-
trowni słonecznych, rozwija zgodnie ze swoją strategią duże projekty bizne-
sowe, m.in. inwestycje w projekty farm fotowoltaicznych, z których ponad 
połowa dotychczas zakupionych 25,5 MW jest już w trakcie przyłączania 
do sieci energetycznej. Ponadto na początku kwietnia 2020 r. Columbus 
Energy podpisała umowę z firmą Unisun na budowę farm fotowoltaicznych 
o mocy 66 MW z wygraną aukcją, których wartość po przyłączeniu do sieci 
wyceniana jest przez Spółkę na ok. 260 mln złotych.  Projekt ten zgodnie  
z założeniami Spółki zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku, a Columbus 
Energy poza tym, że jest generalnym wykonawcą i inwestorem, ma prawo 
odkupienia 100% udziałów całego portfela projektów.

Q1 2020 

17 000

340 000

107 MW

rodzin i przedsiębiorców korzysta
z darmowej energii dzięki 

Columbus Energy

modułów fotowoltaicznych
zamontowaliśmy u naszych

Klientów i Inwestorów

mocy fotowoltaiki codziennie
generuje oszczędności dzięki

instalacjom od Columbus
Energy

do dzisiaj ponad

do dzisiaj ponad

do dzisiaj ponad
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Columbus Elite to część Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. 
Spółka została założona w czerwcu 2019 roku w Krakowie przez 
Pawła Bednarka, Rafała Kołłątaja i Dawida Zielińskiego – prezesa 
Columbus Energy. Do dziś Spółka zakontraktowała blisko 5 tysięcy  
Klientów, dla których zamontowano instalacje fotowoltaiczne  
o łącznej mocy prawie 22 MW. 

Columbus Elite stawia na rozwój kompetencji i dynamiczną karierę  
zawodową swoich Agentów. Unikalny system organizacji pracy  
pozwala dostarczyć Klientom obsługę sprzedażową na najwyższym 
poziomie - dbając o ich oszczędności i ochronę środowiska. 

Dla Zespołu Columbus Elite najważniejsze są zaufanie, troska  
o Klientów i budowanie poczucia bezpieczeństwa eko-energetycznego.  
Ciągła edukacja ekologiczna Agentów jest źródłem satysfakcji, jak 
również realizowania skutecznych działań biznesowych w trosce   
o przyszłe pokolenia.
 

#thinkpower

Q1 2020 
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procentowy wzrost kapitalizacji Spółki

stan na 12 maja 2020 r.

1 429 %

896 629 276 zł

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

INWESTUJ

ZARABIAJ

OCHRANIAJ
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Inwestuj, zarabiaj, ochraniaj!
Nowoczesna energetyka to bezpieczna i ekologiczna 
inwestycja bez względu na sytuację gospodarczą. 
Skupienie na konsekwentnej realizacji długofalowej 
strategii, procentuje zwiększeniem wartości Spółki 
i tworzy przestrzeń dla nowych usług i produktów.

Q1 2020 



Dawid Zieliński buduje unikatowy i skuteczny koncept 
biznesowy w obszarze sprzedaży fotowoltaiki dla 
segmentu właścicieli domów.

Powstaje pierwsza instalacja fotowoltaiczna od Columbus Energy 
umożliwiająca generowanie oszczędności dzięki produkcji prądu ze 
słońca. Montujemy największą ilość instalacji w ramach dotacyjnego 
programu Prosument.

Połączyliśmy spółki Columbus Capital S.A. z Columbus Energy S.A., debiutując tym  
samym na NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako pierwsi  
w Polsce wprowadzamy pionierski produkt Abonament na Słońce wraz  
z finansowaniem, niezależny od zmian legislacyjnych i źródeł dotacji.

2014

2015
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Zaufało nam już 17 tys. Klientów w całej Polsce. W pierwszym kwartale  
2020 roku spółka odnotowała przychód na poziomie 126 mln zł.  
Columbus Energy dynamicznie rośnie razem z rynkiem odnawialnych 
źródeł energii, poszerzając swoją działalność o innowacyjne rozwiązania 
dla środowiska: pompy ciepła, magazyny energii i system do ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Inwestuj, Oddychaj, Ochraniaj - cztery emisje obligacji zakończyliśmy  
sukcesem, pozyskując na rynku kapitałowym ponad 11 mln zł. Jako jedyna  
firma w Polsce, z myślą o bezpieczeństwie naszych Klientów,  udostępni-
liśmy 15-letnią GwarancjęTotalną na wszystkie komponenty instalacji  
fotowoltaicznej oraz wprowadziliśmy moduły monokrystaliczne Full Black  
w ofercie standardowej.

Dynamicznie inwestujemy w kapitał ludzki, rozwój  
i informatyzację procesów. Zamontowane przez  
Columbus Energy instalacje dostarczają prąd ze 
słońca już ponad 4 200 rodzinom i przedsiębiorcom  
w całej Polsce. Łącznie zainstalowaliśmy już  
ponad 60 tys. modułów fotowoltaicznych.

Na koniec 2019 roku przychód firmy wyniósł ponad 
210 mln złotych, a EBITDA ponad 20 mln złotych. 
Nasz Zespół to ponad 1 500 pracowników, współ-
pracowników i instalatorów w całej Polsce.  
Dynamicznie rozwijamy sektor nowoczesnej  
energetyki dla domów jednorodzinnych, biznesu,  
rolników oraz zrealizowaliśmy już pierwsze  
12,5 MW farm fotowoltaicznych.  
Dostarczamy najlepszą #technologię  
- moduły monokrystaliczne Full Black. 

2016

2017

2018

2019

1Q
2020
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KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

Zwiększenie udziału w rynku instalacji fotowoltaicz-
nych, zarówno w rynku właścicieli domów, nieru-
chomości komercyjnych, ale również wykonawstwo 
i inwestowanie we własne projekty farm fotowolta-
icznych.

Inwestycja w rozwój i innowacyjne rozwiązania dla 
infrastruktury e-mobility, związanych z ładowaniem  
samochodów elektrycznych oraz rozpoczęcie sprze-
daży i montażu pomp ciepła.

Zwiększenie dynamiki rozwoju projektu Nexity 
Global - innowacyjnego systemu rozliczania 
przesyłu energii między prosumentem,  
a odbiorcami z wykorzystaniem  tech-
nologii blockchain, infrastruktury 
e-mobility oraz fotowoltaiki.

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 
wszystkich akcji Columbus Energy S.A. i przenie-
sienie notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na 
rynek regulowany Giełdy papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.
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Prowadzenie Relacji Inwestorskich, transparentnej 
polityki informacyjnej w obszarze rynku kapitałowego 
oraz komunikacji z Klientem i otoczeniem inwesty-
cyjnym z wykorzystaniem inteligentnych kanałów 
komunikacji oraz mediów społecznościowych.

Inwestowanie kapitału ludzkiego oraz doświadczenia 
organizacji przy tworzeniu spółek celowych, czy joint 
-venture w celu rozwoju organicznego Grupy Kapita-
łowej.
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DZIAŁAMY NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI

Jako pierwsi w Polsce wyznaczamy standard 
rynkowy branży fotowoltaicznej. W ramach 
kompleksowej obsługi oferujemy 15-letnią 
Gwarancję Totalną oraz opiekę nad rachunkami 
- Columbus Care.

Jesteśmy Liderem rynku mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych w Polsce. Dziś 
w naszym kraju ponad 17 tys. rodzin 
i firm korzysta z fotowoltaiki od 
Columbus Energy o łącznej mocy 
przekraczającej 107 MW. 

Nasz udział w rynku mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w Polsce 
szacujemy powyżej 10%. 

Wartość wszystkich projektów 
farm fotowoltaicznych 
realizowanych w portfelu 
inwestycyjnym Columbus 
Energy w bieżącym roku
wyniesie 320 mln zł.

Cała nowoczesna organizacja Columbus 
Energy to już ponad 1 500 pracowników 
i współpracowników. Nasze procesy są 
zinformatyzowane i zautomatyzowane.

Od 6 lat umacniamy najbardziej 
rozpoznawalną polską markę w branży 

fotowoltaicznej - Columbus Energy. 
Jesteśmy zawsze o krok przed rynkiem, 

nie zwalniając tempa. 

W 6 lat rozwinęliśmy
naszą organizację
ponad 10 000% :)

UTRZYMUJEMY PRZEWAGĘ
NAD KONKURENCJĄ
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Stawiamy na światową technologię - moduły monokrystaliczne Full 
Black, które są gwarancją efektywnej produkcji energii ze słońca 
przez lata. Naszym wyborem są eko-energetyczne rozwiązania dla 
rodzin, gospodarstw i firm.
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To cecha, która idealnie określa, w jaki sposób pracujemy  
i rozwijamy się. Rozumiemy, że sukces jest efektem wspólnej,  
intensywnej i dynamicznej pracy. W Columbus Energy 
dzięki tempu możemy osiągać tak spektakularne wyniki  
i wyznaczać trendy.a

Naszą organizację tworzą ludzie, których pasją jest rozwój. 
Ciągle odkrywamy oraz doskonalimy talenty w naszym  
Zespole. Istotne są nie tylko kwalifikacje, a 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 i własne. Empatia oraz wzajemna 
troska to wartości definiujące naszą filozofię.

WARTOŚCI, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY
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SPOŁECZNOŚĆ 
COLUMBUS ENERGY wspiera
Carbon Footprint Foundation. 
Razem zmniejszamy
ślad węglowy! 
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Fotowoltaika to ekologiczne i odnawialne źródło energii elektrycznej, które pozwala unieza-
leżnić się od podwyżek cen prądu i jest częścią prosumenckiego wkładu w transformację  
energetyczną naszego kraju w kierunku OZE. Jako Spółka stawiamy więc na nowoczesną  
energetykę, która bazuje na energii rozproszonej i łączy w sobie kompleksowe eko-rozwiązania,  
takie jak mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii i pojazdy  
elektryczne. Wierzymy, że razem możemy mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza 
wspólna przyszłość.

Wspieramy Carbon Footprint Foundation

Columbus Energy wspiera fundację Carbon Footprint Foundation, która jest odpowiedzią 
na wyzwania ekologiczne postawione przed współczesnym biznesem. Fundacja działa na 
rzecz budowania świadomości społecznej poprzez liczne projekty edukacyjne, współpracuje  
z organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem oraz instytucjami państwowymi  
oraz platformę do wymiany myśli gospodarczej w celu zmniejszenia śladu węglowego  
producentów i usługodawców. 

Już 10.10.2020 r. w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat zmniejszania  
śladu węglowego w procesach biznesowych, gdzie spotkają się przedsiębiorcy, aktywiści  
i naukowcy. 

Więcej na: facebook.com/carbonfootprint2020/
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wyprodukowaliśmy ponad 107 mln kWp czystej, zielonej energii, 
która zasiliłaby w prąd całe miasto Zakopane przez jeden rok! 

Razem z 17 000 Klientów:

zamontowaliśmy 300 tys. sztuk modułów dla mikroinstalacji,
dzięki czemu nasi klienci oszczędzają ponad 4,5 mln zł 
miesięcznie!

zmniejszamy ślad węglowy o ponad 110 mln kg CO2 rocznie! 
Do neutralizacji takiej ilości śladu węglowego potrzeba ponad 
5 mln drzew.

dzięki wspólnie wyprodukowanej czystej energii moglibyśmy
odbyć kosmiczną podróż pojazdem elektrycznym z Ziemi 
do Słońca aż 4 razy!

Jako firma odpowiedzialna społecznie 
doskonalimy także własne procesy, aby na 
co dzień minimalizować swój ślad węglowy.  
Optymalizujemy więc nasze działania 
w kierunku digitalizacji i informatyzacji,  
materiały marketingowe drukujemy na 
ekologicznym papierze, a w biurach dbamy 
o segregację śmieci i optymalizację procesów  
administracyjnych. 
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