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Jesteśmy Liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dostarczamy rozwiązania nowoczesnej energetyki dla domów i firm w całej Polsce. 

Inwestujemy w Nexity, system dostępu do sieci ładowarek pojazdów 
elektrycznych.

Dostarczamy kompleksową usługę doboru i montażu pomp ciepła.

Jesteśmy Spółką notowaną na giełdzie NewConnect, gwarantującą bezpieczeństwo 
energetyczne na lata.

Zaufało nam już ponad 14 tysięcy rodzin i przedsiębiorców w całym kraju!



dla Twojej rodziny dla Twojego zysku

dla Twoich zwierząt i roślin  dla Twojego zdrowia
i bezpieczeństwa

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

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy  
abonament na fotowoltaikę, czyli Abo-
nament na Słońce. 

Zapewniamy 15-letnią Gwarancję Totalną 
na każdy komponent instalacji wraz 
z rękojmią.  

Każdą instalację montujemy tylko w 10 
dni i na terenie całej Polski.

Ustandaryzowaliśmy komponenty, z których  
składa się instalacja fotowoltaiczna dla 
domu i jako pierwsi 

Wprowadziliśmy do oferty standardowej 
monokrystaliczne moduły Full Black. 

Jesteśmy jedyną firmą ogólnopolską  
w sektorze OZE, która udostępnia dla każ-
dego najtańsze finansowanie - RRSO 4,5%. 

Tylko w Columbus Energy opiekujemy się 
instalacjami i rachunkami naszych Klientów  
w ramach Columbus Care. 

Pompy ciepła gwarantują ciepło 
na własność. Własne ciepło jest 
fundamentem bezpieczeństwa 
każdej rodziny. Dlatego rozpo-
częliśmy sprzedaż i montaż 
pomp ciepła dla domów. 

Pompy ciepła w parze z fotowol-
taiką dostarczają czystą energię 
elektryczną i cieplną. 

instalacja fotowoltaiczna
pompa ciepła

Jesteśmy Liderem
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Fundamentem bezpieczeństwa Twojej przyszłości jest własny PRĄD i własne CIEPŁO. 



Columbus Energy S.A.
i główni akcjonariusze
spółki inwestują
10 mln. zł w Everest
Investments S.A.

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

Everest
Investments

S.A.

Jednym z kluczowych elementów strategii Columbus  
Energy jest transformacja organizacji w kierunku firmy 
technologicznej. Inwestycja  w Nexity to gwarancja 
dostępu do najlepszej i najpopularniejszej techno-
logii dostępu do ładowania pojazdów elektrycznych.  
Połączenie w jedną sieć naszych Klientów posiadających  
fotowoltaikę z naszymi farmami fotowoltaicznymi 
oraz siecią ładowarek do elektryków może dać obu 
firmom wielką przewagę rynkową w przyszłości. 

Everest Investments S.A.
przekształca się w Nexity Global

GLOBAL

Columbus Energy inwestuje w Nexity, w system zarządzający infrastrukturą 
do ładowania samochodów elektrycznych, poprzez inwestycję w Everest 
Investments S.A. z głównego parkietu GPW, która zmieni się w Nexity Global. 
Cel to stworzenie rozwiązań IT dla e-mobility i całej nowoczesnej energetyki
w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II, która umożliwia synergię prosumentów, 
użytkowników fotowoltaiki biznesowej, energii z farm fotowoltaicznych 
z magazynami energii i siecią ładowarek.
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Dajemy dostęp

 



zadowolonych Klientów w całej Polsce!
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210 mln zł

22 mln zł

14 000

230 000

86 MW

skonsolidowany przychód za 2019 rok

EBITDA

rodzin i przedsiębiorców korzysta z darmowej
energii dzięki Columbus Energy

do dzisiaj ponad

do dzisiaj ponad

do dzisiaj ponad

modułów fotowoltaicznych zamontowaliśmy
u naszych Klientów w całej Polsce

mocy fotowoltaiki codziennie generuje oszczędności dla 
naszych Klientów dzięki instalacjom od Columbus Energy 

Jesteśmy zawsze krok przed rynkiem

przychody [mln PLN]

EBITDA [mln PLN]

0,2 mln 2,6 mln 4,4 mln

22 mln

2016 2017 2018 2019
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30,7 mln

63 mln

210 mln

8,4 mln



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 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 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%

Grupa Kapitałowa Columbus Energy01

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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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. 
przekształca się w

GLOBAL



Wyspecjalizowanych
Doradców

Energetycznych

Certyfikowanych 
Instalatorów 

zorganizowanych 
w 250 Ekipach 
Montażowych 

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 14 tys. rodzin 
i firm korzysta z fotowoltaiki od 
Columbus Energy o łącznej mocy 
przekraczającej 86 MW. 

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

Portfel inwestycyjny
Columbus Energy to już
ponad 600 MW mocy 
- inwestujemy w projekty
farm fotowoltaicznych. 

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 markę w branży 

fotowoltaicznej w Polsce - Columbus 
Energy. Jesteśmy zawsze o krok przed 

rynkiem, nie zwalniając tempa. 

W 6 lat rozwinęliśmy
naszą organizację

ponad 10 000% :).

Centra logistyczne  

Działamy na terenie całej Polski02

719
800

3

Utrzymujemy przewagę nad konkurencją
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stan na 20.03.2020 roku

Solidny Akcjonariat03

* 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 **

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.

31,42%

29,91%

11,52%

5,50%

8,75%

2,14%

10,77%
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Zarząd Columbus Energy S.A.

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.

Rada Nadzorcza 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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Tworzymy historię04

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.

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

Dynamicznie inwestujemy w kapitał ludzki, rozwój i infor-
matyzację 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, współpracowników 
i instalatorów w całej Polsce. Dynamicznie rozwijamy sektor nowoczesnej energe-
tyki dla domów jednorodzinnych, biznesu, rolników oraz zrealizowaliśmy już pierwsze 
12,5 MW farm fotowoltaicznych. Dostarczamy najlepszą #technologię - moduły 
monokrystaliczne Full Black. Dziś 14 tys. rodzin i przedsiębiorców korzysta 
z darmowego prądu ze słońca dzięki instalacjom od Columbus Energy. 
Zostaliśmy partnerem rządowego programu Mój Prąd. 

Dzisiaj co 6 minut w całej Polsce powstaje
nowa instalacja Columbus Energy.

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Opracowujemy strategię05 Jesteśmy razem

Zwiększamy udział w rynku instalacji 
fotowoltaicznych, zarówno dla właścicieli  
domów jednorodzinnych, nieruchomości 
komercyjnych, jak i poprzez inwestycję we 
własne projekty farm fotowoltaicznych.

Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania  
dla infrastruktury e-mobility i w dynami-
kę rozwoju projektu Nexity Global - Prąd 
jak powietrze, opartego na technologii 
dostępu w postaci innowacyjnego  
systemu rozliczania przesyłu energii 
między prosumentem, a odbiorcami 
z wykorzystaniem sieci stacji ładowarek 
do pojazdów elektrycznych, fotowoltaiki 
i magazynów energii.

Stawiamy na kapitał ludzki oraz zdo-
bywanie doświadczenia organizacji przy 
tworzeniu spółek celowych, czy joint- 
venture w celu organicznego rozwoju  
Grupy Kapitałowej.
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Wartości, którymi się kierujemy

#tempo

#troska#technologia

#talent

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 wyzna-
czać trendy.

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.

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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Kompleksowa usługa - dbamy o jakość dostarczanych przez nas 
usług eko-energetycznych na każdym etapie współpracy (od doboru  
mocy, przez projekt techniczny i montaż, po długoletnią obsługę  
serwisową). 

 

Columbus Care – to opieka nad rachunkami i pra-
widłową racą instalacji fotowoltaicznej. Wspieramy 
naszychKlientów w najbardziej korzystnym doborze 
taryfy oraz prognoz rachunków za prąd. 

15-letnia Gwarancja Totalna na całą instalację fotowol-
taiczną wraz z montażem - rozszerzamy gwarancję 
producentów na poszczególne komponenty (falownik,  
okablowanie, ogniwa fotowoltaiczne) i gwarantujemy  
bezpieczeństwo energetyczne na lata.

Najniższe finansowanie na polskim rynku dla Klien-
tów indywidualnych - 4,5% RRSO, stała rata na 10 lat. 

Oferujemy rozwiązania kompleksowe

Jesteśmy nowoczesną organizacją

Kompetentny, zgrany i mocno związany 
z firmą zespół menedżerski.

Szkolimy się i realizujemy strategię  
zarządzania Lean Management.

Solidny, związany z firmą Dział Sprzeda-
ży. Szeroko rozwinięta sieć Partnerów  
w obszarze instalacyjnym i agencyjnym.

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

Rozpoznawalna i opiniotwórcza marka 
związana z nowoczesną energetyką.

Finalizacja pełnej informatyzacji i auto-
matyzacji, w tym Business Intelligence 
oraz Big Data.
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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  
technologii blockchain, infrastruktury e-mobility oraz 
fotowoltaiki.

Dopuszczenie 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.

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.

Dbamy o kompleksową obsługę Klienta

Działamy na rynku, który rośnie wykładniczo
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Umówienie spotkania
z Klientem

Spotkanie z Doradcą
Energetycznym

Projektowanie instalacji
fotowoltaicznej

Kompletowanie dokumentów 
i wybór finansowania

Umówienie montażu 
i przygotowanie sprzętu

Montaż u Klienta Columbus Care  
- posprzedażowa opieka 

nad pracą instalacji

1 2 3 4 5 6 7



Jesteśmy Spółką odpowiedzialną społecznie

Zmniejszamy ślad węglowy06

Jako firma odpowiedzialna  
społecznie doskonalimy także  
własne procesy, aby na co dzień  
minimalizować swój ślad wę-
glowy. Optymalizujemy więc 
nasze działania w kierunku  
digitalizacji i informatyzacji,  
materiały marketingowe dru-
kujemy na ekologicznym  
papierze, a w biurach dbamy  
o segregację śmieci i optymali-
zację procesów administracyj-
nych. 

Carbon Footprint Foundation to nasza odpowiedź na wyzwania ekologiczne 
i klimatyczne, przed którymi stoi świat. Działamy na rzecz budowania świadomości 
społecznej poprzez liczne projekty edukacyjne. Fundacja jest organizatorem pierw-
szego w tej części Europy Carbon Footprint Summit 9-10.10.2020, który będzie 
unikalną platformą do wymiany myśli biznesowej i rozwiązań technologicznych 
zmniejszających ślad węglowy. 

Wyprodukowaliśmy ponad 80 mln  
kWh czystej, zielonej energii

Razem z 14 000 Klientami
Columbus Energy: 

Dzięki czemu razem zmniejszyli-
śmy ślad węglowy o ponad 
65 tys. ton CO2

To tyle, ile pochłania rocznie 
ponad 3 mln drzew! 

I moglibyśmy okrążyć Ziemię po 
równiku pojazdem elektrycznym 
ponad 10 000 razy!

Fotowoltaika to ekologiczne i odnawialne 
źródło energii elektrycznej, które pozwala 
uniezależnić 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.

Nadawanie ekologicznych 
certyfikatów produktom 

i usługom

Edukacja w zakresie
zwiększania świadomości

ekologicznej

Warsztaty dotyczące
śladu węglowego

Kalkulator śladu
węglowego
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Edukujemy 

Jednym z filarów wartości naszej 
firmy jest #troska. Dbamy więc 
nie tylko o kompleksowość i jakość  
dostarczanych przez nas usług, ale 
także o naszą wspólną przyszłość. 
Zależy nam na ochronie środowiska 
w wymiarze globalnym i lokalnym.  
Dlatego też prowadzimy edukację  
ekologiczną, zaczynając od naj-
młodszych. Z zaangażowaniem ini-
cjujemy i organizujemy w szkołach 
ekolekcje i warsztaty w szkołach 
o odnawialnych źródłach energii,  
smogu, zanieczyszczeniu środowiska  
oraz elektromobilności i nowocze-
snych rozwiązaniach technologicz-
nych, które pozwalają nam dbać  
o naszą planetę. 
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Odwiedzamy targi w całej Polsce

wydarzeń targowych
w ciągu roku4
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Jesteśmy Spółką, która działa na terenie 
całej Polski, bez ograniczeń dostarczając 
fotowoltaikę dla rodzin  i przedsiębiorców  
w całym kraju. W ramach naszych działań 
w 2019 roku pojawiliśmy się na aż 67 wyda-
rzeniach targowych, odwiedzając wszystkie

województwa i rozmawiając o ekologicz-
nych i ekonomicznych korzyściach wynika-
jących z inwestycji w domowe i biznesowe 
mikroinstalacje fotowoltaiczne. 



Aktywnie uczestniczymy w konferencjach

Jako Lider rynku mikroinstalacji w Polsce jesteśmy częścią transformacji energetycznej 
naszego kraju w kierunku nowoczesnej energetyki i odnawialnych źródeł energii. Ciągle 
doskonalimy jakość naszych usług, inwestujemy w topową i efektywną technologię oraz 
aktywnie uczestniczymy w polskich i światowych wydarzeniach, które wskazują trendy 
energetycznego rozwoju. 

W 2019 roku mieliśmy okazję być częścią m.in. 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego,  
rozmawiając z ekspertami z branży o techno-
logiach przyszłości w energetyce.  
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Wyróżniamy się

Nagroda Mistrz GPW Pulsu Biznesu i Bankiera.pl 
za najlepszą spółkę giełdową 2019

Nominacja Smart City w kategoriach Człowiek Roku 2019 dla Dawida 
Zielińskiego oraz Inteligentne rozwiązanie Smart City Solution 

Nominacja Eko Symbol organizowanym przez Redakcję Monitora 
Rynkowego, Dziennika Gazeta Prawna, Monitora Biznesu, Rzeczpospolitą 
w kategorii Symbol Nowoczesnej Technologii 2020 

Nominacja  Liderzy Świata Energii organizowanym przez Konferencję 
Energetyczną OZE Power w kategorii Manager Roku 2019 dla Dawida 
Zielińskiego oraz Innowacja Roku dla Spółki Columbus Energy 

Tytuł Gazeli Biznesu 2020 w rankingu najbardziej dynamicznych 
małych i średnich firm nadany przez Puls Biznesu 

Nominacja w konkursie Parkietu Byki i Niedźwiedzie w kategorii 
spółka roku 2020 NewConnect

Nagroda Pióro Biznesu za najszybciej rozwijającą się firmę giełdową 
w branży OZE dedykowana całemu Zespołowi Columbus Energy



Wybrane informacje finansowe

07 Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe  
(w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową 
Grupy Kapitałowej Columbus Energy  w okresie od 01.01.2019 roku 
do 31.12.2019 roku zostały zaprezentowane w tabeli.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 
na dzień bilansowy. Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią  
arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień 
każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku.

Wyszczególnienie

Rok

2019

2018

2017

4,2585

4,3

4,1709

4,3018

4,2623

4,2583

Przychody ze sprzedaży 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Zysk (strata) brutto

Zysk (strata) netto

Przepływy pieniężne netto, razem

Aktywa/Pasywa razem

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Środki pieniężne i inne ekwiwalenty

Należości krótkoterminowe

Należności długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał własny

Kapitał podstawowy

30 665,19

2 587,90

1 800,93

1 291,99

-434,38

94 093,16

89 213,14

4 880,02

355,79

3 838,41

20 127,02

12 868,29

6 079,51

75 145,36

76 506,97

7 352,18

620,46

431,78

309,76

-104,15

22 559,44

21 389,42

1 170,02

85,3

920,28

4 825,58

3 085,26

1 457,60

18 016,58

18 343,04

14 786,6

1 030,22

634,4

466,96

991,99

109 30,04

6 402,67

4 527,41

650,4

3 766,47

5 416,8

1 003,15

6 114,29

3 812,60

17 949,46

63 024,91

4 391,09

2 704,01

1 990,32

2 416,36

46 587,09

27 290,08

19 297,01

2 772,19

16 053,64

23 088,06

4 275,71

26 060,93

16 250,45

76 505,97

209 906,77

20 259,91

14 889,93

11 672,95

21 075,21

142 125

24 899,53

117 225,47

23 847,39

30 365,02

10 184,05

35 076,9

72 418,76

34 629,35

76 506,97

48 795,10

4 709,64

3 461,33

2 713,50

4 899,16

33 374,43

5 847,02

27 527,41

5 599,95

7 130,45

2 391,46

8 236,91

17 005,70

8 131,82

17 965,71

2017 20172018 20182019 2019

w tys. PLN w tys. PLN w tys. PLN w tys. EURO w tys. EURO w tys. EURO

Kurs EURO na dzień bilansowy 31 grudnia Średni kurs EURO w okresie od 01.01. do 31.12.

Kapitalizacja Spółki

procentowy wzrost kapitalizacji Spółkistan na 20 marca 2020 r.

1 026%659 821 995,1 zł

Dynamiczny rozwój
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Tabela: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Energy za 2019 rok oraz dane porównywalne za 2018 i 2017 rok.     

Źródło: Emitent


