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Wstęp 

 

Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu 

o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", 

przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku. W ocenie Zarządu Emitenta 

podjęte decyzje zarządcze w miesiącu lutym br. wpłynęły na wzrost wartości Spółki. Więcej informacji 

uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie 

zapraszamy.  

 

 

 

Dawid Zieliński                                           Łukasz Górski                  Janusz Sterna  

Prezes Zarządu                                         Wiceprezes Zarządu                             Wiceprezes Zarządu 
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które 
w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej. 
 

Zawarcie umowy pożyczki 
 

W dniu 1 lutego 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, iż w związku z dynamicznym rozwojem, w dniu 31 stycznia 2018 roku Emitent 
zawarł ze spółką prawa handlowego (akcjonariuszem Spółki) umowę krótkoterminowej pożyczki 
pieniężnej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Spłata pożyczki 
(kapitału wraz z odsetkami i kosztami umownymi) nastąpi do dnia 07.05.2018 roku.  
Oprocentowanie i koszty pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa pożyczki jest 
zabezpieczona ze strony Spółki wekslem własnym in blanco i przelewem wierzytelności na 
zabezpieczenie. Środki finansowe pochodzące z pożyczki przeznaczone będą na sfinansowanie 
zakupu urządzeń i komponentów instalacji fotowoltaicznych na korzystnych dla Emitenta 

warunkach. 

 

Raport miesięczny za styczeń 2018 r.  
 

W dniu 20 lutego 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 
działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na NewConnect", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 
2018 roku. 

 

Umowa o współpracy  
 

W dniu 20 lutego 2018 roku spółka zależna Emitenta zawarła z Credit Agricole Bank Polska S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu („Bank”) Umowę o współpracy. W ramach zawartej Umowy Bank 
powierzył spółce zależnej Emitenta wykonywanie czynności faktycznych związanych z 
działalnością bankową polegających na oferowaniu i przygotowywaniu umów kredytu na zakup 

towarów/usług w związku z finansowaniem sprzedaży z zastosowaniem takiego kredytu na rzecz 

klientów Emitenta. 
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Spółka zależna Emitenta będzie dokonywać czynności faktycznych polegających na gromadzeniu 
i przekazywaniu na potrzeby Banku informacji i dokumentów wymaganych przez bank do 
zawierania umów kredytu konsumenckiego i/lub wniosków o kredyt konsumencki, 
przygotowaniu umów kredytu konsumenckiego i/lub wniosków o kredyt konsumencki, dbaniu o 
wypełnianie przez Klientów warunków formalnych niezbędnych do zawarcia umów kredytu 

konsumenckiego z Bankiem. Finansowanie sprzedaży kredytem konsumenckim obejmować 
będzie wyłącznie towary i usługi konsumpcyjne należące do grup asortymentowych 

wymienionych w załączniku do umowy. Powierzone na podstawie powyższej Umowy czynności 
realizowane będą poza lokalem przedsiębiorstwa Emitenta, w rozumieniu ustawy o prawach 
konsumenta.  

 

Rejestracja papierów wartościowych w depozycie  
 

W dniu 26 lutego 2018 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął 
uchwałę nr 128/2018 w sprawie rejestracji papierów wartościowych, w której zarejestrował w 

depozycie papierów wartościowych 1.090 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) obligacji na okaziciela 
serii C spółki COLUMBUS ENERGY S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) 
każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/07/2017 Zarządu Spółki z dnia 10 lipca 
2017 r. oraz nadał im kod PLSTIGR00046, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do 

alternatywnego systemu obrotu; Zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych 
przedmiotowych obligacji miało nastąpić w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW 

dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. 
Emitent podjął niezwłocznie działania zmierzające do wprowadzenia obligacji serii C do 
alternatywnego systemu obrotu. 

Obligacje serii C od dnia 14 marca 2018 roku są notowane na Catalyst. 
 

Rejestracja papierów wartościowych w depozycie   

 

W dniu 27 lutego 2018 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podął 
uchwałę nr 138/2018 w sprawie rejestracji papierów wartościowych, w której zarejestrował w 

depozycie papierów wartościowych 4.535 (cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) obligacji na 
okaziciela serii D spółki COLUMBUS ENERGY S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc 
złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1/09/2017 Zarządu Spółki z dnia 18 
września 2017 r. oraz nadał im kod PLSTIGR00053, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji 

do alternatywnego systemu obrotu; Zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych 
przedmiotowych obligacji miało nastąpić w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW 

dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. 

Emitent podjął niezwłocznie działania zmierzające do wprowadzenia obligacji serii C do 
alternatywnego systemu obrotu. 

Obligacje serii D od dnia 14 marca 2018 roku są notowane na Catalyst.   
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Ponadto:   

 

Emitent kontynuował sprzedaż oraz montaż instalacji w ramach programu abonamentowego oraz 
w płatności za gotówkę. Kontynuowano także prace w zakresie rozwoju nowych linii 
biznesowych: sprzedaży B2B oraz termomodernizacji.   
 

Spółka nadal realizuje wprowadzoną wcześniej istotną zmianę technologiczną oferując dla 
wszystkich klientów panele fotowoltaiczne nowszej generacji w technologii monokrystalicznej 
tzw. „full black mono”. 
 

Celem nadrzędnym Spółki jest ukierunkowanie swojej działalności na satysfakcję swoich 

Klientów, co już się przekłada na ich lojalność i zwiększenie skali sprzedaży. W każdym tygodniu 
sprzedaży Doradcy Energetyczni ciągle spotykają się w całej Polsce z Klientami chwalącymi się 
znacznymi oszczędnościami, które generują ich instalacje produkujące prąd ze słońca. 
 

Emitent złożył wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez ujawnienie 
informacji o zmianie statutu spółki w zakresie § 4, § 7 ust. 7 pkt 3, § 12, § 16, § 17 ust. 1, § 18 
ust. 5 i 7, § 28 ust. 1, § 31, dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 

października 2017 r. nie żądając zmiany statutu w zakresie § 6 ust. 1 statutu albowiem sprawa w 

przedmiocie podwyższenia kapitału jest w toku. Sąd Rejestrowy postanowieniem z dnia 5 marca 

2018 roku oddalił wniosek gdyż termin określony w art. 430 § 2 k.s.h. wydłuża się w przypadku 
gdy zgłoszenie zmiany dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego (a to jeszcze nie nastąpiło i 
ten proces trwa).  

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego 

w lutym 2018 roku w okresie objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

 

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu lutym 2018 roku 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 20.02.2018 6/2018 Raport miesięczny za styczeń 2018 r.  

 

W miesiącu lutym 2018 roku nie był publikowany raport okresowy. 

 

W związku z planowaną w dniu 21 marcu 2018 roku publikacją raportu rocznego za 2017 
roku Emitent nie publikował raportu za IV kwartał 2017 roku.     
 

 

 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=CLC&id_tr=1&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC
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2.2.   Raporty ESPI 

 

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu lutym 2018 roku 

 

Lp. Data Numer Temat 

1. 01.02.2018 1/2018 Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta  

 

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań 

z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 

W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:  

 w dniu 20 kwietnia 2018 roku - raport miesięczny za marzec 2018 roku.  

 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce 

w okresie objętym raportem. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu lutym 2018 roku 

zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu. 
 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

 

Dawid Zieliński                                           Łukasz Górski                  Janusz Sterna  

Prezes Zarządu                                         Wiceprezes Zarządu                             Wiceprezes Zarządu 

 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=CLC&id_tr=1&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC

