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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 marzec 2018 roku. W ocenie Zarządu 

Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu marcu 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. 
 

Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii A  

 

W dniu 1 marca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres odsetkowy obligacji na 
okaziciela serii A Spółki Columbus Energy S.A. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.115.000 zł. 
Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 
01.03.2019 roku. 

 

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Catalyst obligacji na okaziciela serii C Spółki 
Columbus Energy S.A.  

 

W dniu 2 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę 
nr 176/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na 

okaziciela serii C Spółki Columbus Energy S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego 
systemu obrotu na Catalyst 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. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia.  
 

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Catalyst obligacji na okaziciela serii D Spółki 
Columbus Energy S.A.  

 

W dniu 2 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę 
nr 177/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na 

okaziciela serii D Spółki Columbus Energy S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego 
systemu obrotu na Catalyst 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. Uchwała 
weszła w życie z dniem podjęcia. 
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Podpisanie umowy kredytu odnawialnego z BOŚ S.A.  
 

W dniu 8 marca 2018 roku Zarząd Columbus Energy S.A. podpisał umowę kredytu odnawialnego (dalej: 
Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest kredytem 

odnawialnym w rachunku bieżącym na kwotę 1 300 000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy 
złotych 00/100) i przeznaczony będzie na finansowanie bieżącej działalności Emitenta wynikającej z 
realizacji przez Spółkę instalacji fotowoltaicznych, w szczególności na zakup komponentów instalacji 
fotowoltaicznych.  

Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową 
okresu wykorzystania kredytu jest 07.03.2019 r.  

Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie działań sprzedażowych, a tym samym 
będzie miała wpływ na realizacje przychodów i powiększenie zysku. 
 

Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii C 

 

W dniu 12 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę 
nr 192/2018 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na 

Catalyst obligacji na okaziciela serii C Spółki Columbus Energy S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, określono 
dzień 14 marca 2018 r. jako pierwszy dzień notowań 1.090 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) obligacji na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych przez 
Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSTIGR00046. 
Ostatnim dniem notowań w/w serii obligacji będzie 16 lipca 2019 r. Obligacje mają być notowane w 
systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CLC0719.  

 

Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii D 

 

W dniu 12 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę 

nr 193/2018 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na 

Catalyst obligacji na okaziciela serii D Spółki Columbus Energy S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, określono 
dzień 14 marca 2018 r. jako pierwszy dzień notowań 4.535 (cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) 

obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, 
wyemitowanych przez Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
kodem PLSTIGR00053. Ostatnim dniem notowań w/w serii obligacji będzie 24 września 2019 r. 
Obligacje mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CLC1019.  

 

Raport miesięczny za luty 2018 roku 

 

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Columbus Energy S.A., 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 luty 2018 roku. 
 

Skonsolidowany raport roczny Spółki Columbus Energy S.A. za 2017 rok 

 

W dniu 21 marca 2018 roku Zarząd Columbus Energy S.A. przekazał skonsolidowany raport roczny za 
2017 rok. 
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Jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok 

 

W dniu 21 marca 2018 roku Zarząd Columbus Energy S.A. przekazał jednostkowy raport roczny Spółki 
Columbus Energy S.A. za 2017 rok. 

 

Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii B 

 

W dniu 29 marca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres odsetkowy obligacji na 
okaziciela serii B Spółki Columbus Energy S.A.. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.335.000 zł. 
Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 
29.03.2019 roku. 

 

Ponadto:  

 

W związku z dynamicznym rozwojem struktury organizacyjnej Spółki, Zarząd podjął decyzję 
o wyodrębnieniu z dotychczasowych struktur pionu zajmującego się kompleksowo zasobami ludzkimi 

organizacji. Wyłoniono, w wyniku rekrutacji wewnętrznej, na podstawie wysokiej oceny kompetencji, 

wykształcenia i zaangażowania, kierownika wyższego szczebla - Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich.  
 

Spółka osiągnęła liczbę 17 000 polubień fanpage Columbus Energy na portalu społecznościowym 

Facebook, a liczba wyświetleń wideo na kanale Columbus Energy na YouTube przekroczyła liczbę 
300 000. W marcu br. strona www Spółki osiągnęła ponad 100 000 odsłon.  

 

 

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

w marcu 2018 roku w okresie objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

 

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu marcu 2018 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1. 01.03.2018 7/2018 Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii A  

2. 02.03.2018 8/2018 
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 

obligacji na okaziciela serii C Spółki Columbus Energy S.A. 

3. 02.03.2018 9/2018 
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 

obligacji na okaziciela serii D Spółki Columbus Energy S.A. 

4. 20.03.2018 10/2018 Raport miesięczny za luty 2018 roku 

5. 21.03.2018 11/2018 
Skonsolidowany raport roczny Spółki Columbus Energy S.A. za 
2017 rok 

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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6. 21.03.2018 12/2018 
Jednostkowy raport roczny Spółki Columbus Energy S.A. za 
2017 rok 

7. 29.03.2018 13/2018 Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii B  

 

W miesiącu marcu 2018 roku publikowane były raporty roczne: 
 w dniu 21 marca 2018 roku skonsolidowany raport roczny za 2017 rok 

 w dniu 21 marca 2018 roku jednostkowy raport roczny za 2017 rok 

 

2.2.   Raporty ESPI 

 

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu marcu 2018 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1. 08.03.2018 2/2018 Podpisanie umowy kredytu odnawialnego z BOŚ S.A.  

2. 12.03.2018 3/2018 
Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego 
dnia notowania obligacji serii C 

3. 12.03.2018 4/2018 
Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego 

dnia notowania obligacji serii D 

 

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 13 maja 2018 roku - raport okresowy za I kwartał 2018 roku  

 w dniu 20 maja 2018 roku - raport miesięczny za kwiecień 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 marcu 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

