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KROK PRZED RYNKIEM 

57 mln zł skonsolidowany przychód Q2 2019

270 % procentowy wzrost przychodów Q2 2018 - Q2 2019

2 300 % procentowy wzrost przychodów Q2 2016 - Q2 2019

6 200 rodzin i przedsiębiorców

korzysta z darmowej energii dzięki
Columbus Energy 

100 000 paneli fotowoltaicznych
zamontowaliśmy u naszych Klientów
w całej Polsce

już 32,5 MW od Columbus Energy 
produkuje darmowy prąd ze Słońca 

Columbus Energy S.A. Q2 2019
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DZIĘKI TEMU

uratowaliśmy ponad
113 653,80 m2 
zieleni, odpowiadającej
powierzchni 16 boisk
piłkarskich

uratowaliśmy
ponad 
5 000 drzew            

zmniejszyliśmy w rok 
ślad węglowy o 
97 140 g CO2 

zredukowaliśmy emisję 
odpadów atomowych o 
ponad 25 515 ton 

za całą wyprodukowaną
przez rok moc moglibyśmy 
samochodem elektrycznym 
okrążyć Ziemię aż 
4 000 razy

zamontowane przez nas instalacje 
wyprodukują rocznie 
32 380 000,00 kWh mocy -  to 
roczne zapotrzebowanie miasta 
Chrzanów w energię elektryczną 
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Będziemy budować MEGAwaty jak budujemy kilowaty 

6 sierpnia 2019 roku Spółka Columbus Energy S.A. zawarła kluczową umowę współpracy w zakresie rozwoju i realizacji 
projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 355 MW, które w przyszłości mogą być sprzedane za 1,3 mld zł. 

Cieszymy się zaufaniem inwestorów końcowych, banków 
i podwykonawców. Przepracowaliśmy wiele miesięcy 

ucząc się współpracy z deweloperami farm 
fotowoltaicznych. Jesteśmy przekonani, że możemy 

pomóc całemu rynkowi nabrać większego tempa 
przekładając nasze doświadczenie z branży

mikroinstalacji na megawaty. Ta umowa jest początkiem 
naszej działalności na rynku zawodowej energetyki 

fotowoltaicznej.

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu
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Skonsolidowane
wyniki Grupy 
Kapitałowej

Columbus Energy
(dane w tys. zł)

WYNIKI FINANSOWE

Jednostkowe
wyniki Columbus 

Energy Spółka
Akcyjna

(dane w tys. zł)
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PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Jesteśmy liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce - już 6 200 rodzin
i firm zamontowało od nas fotowoltaikę o mocy ponad 32,5 MW.

Rozwinęliśmy organizację jakościowo i ilościowo ponad 2 300% w ciągu 3 lat 
(q2 2016 do q2 2019).

Columbus Energy jest najbardziej rozpoznawalną marką branży fotowoltaicznej.

Spółka w obecnej chwili zawiesiła postępowanie przeniesienia akcji na rynek
regulowany GPW - na początku 2020 roku zamierza wznowić postępowanie. 
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. 
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PRZEWAGI PRODUKTOWE 
Jako lider rynku kreujemy trendy i stawiamy na najlepsze rozwiązania technologiczne, 

tworząc indywidualny model biznesowy w branży mikroinstalacji fotowoltaicznych.
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