Raport miesięczny
z działalności Columbus Energy S.A.
za miesiąc kwiecień 2018 roku
Data publikacji raportu: 20 maja 2018 roku

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 kwiecień 2018 roku. W ocenie Zarządu
Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu kwietniu br. wpłynęły na wzrost wartości Spółki. Więcej
informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie
zapraszamy.
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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 D
W dniu 4 kwietnia 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za II okres odsetkowy obligacji na
okaziciela serii D (dalej "Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.535.000 zł. Odsetki od
Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 4
października 2019 roku.
Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej i emisji akcji serii G, kontynuowanie ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji do obrotu na rynku regulowanym
W dniu 6 kwietnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po
rozważeniu, na podstawie posiadanych informacji, perspektyw planowanej oferty publicznej i emisji akcji
serii G Emitenta na podstawie uchwały nr 5/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zgody na dematerializację akcji serii G, praw do akcji serii G oraz
zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotychczas wyemitowanych akcji, akcji serii G, praw do akcji
serii G oraz w sprawie zmiany statutu, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej
i emisji akcji serii G. W związku z powyższym Zarząd Emitenta ogłosił, iż zamierza rekomendować
Walnemu Zgromadzeniu Emitenta uchylenie ww. uchwały.
Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął decyzję o kontynuowaniu ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie wszystkich istniejących akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2018 roku
W dniu 6 kwietnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na
podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ogłosił zwołanie Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, z miejscem odbycia w
Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.
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W treści ogłoszenia zawarte zostały:
pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
formularze pełnomocnictwa;
instrukcja do głosowania;
zmiany statutu.
Złożenie zmian do prospektu emisyjnego w KNF
W dniu 9 kwietnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, że zostały złożone w Komisji Nadzoru Finansowego zmiany do prospektu emisyjnego
Spółki, w związku z odstąpieniem przez Emitenta od przeprowadzenia oferty publicznej i emisji akcji serii
G, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr (5/2018) w dniu 6 kwietnia 2018 roku.
Procedowane jest ubieganie się Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela
Columbus Energy S.A. serii A, B, C, D, E, F do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Raport miesięczny za marzec 2018 roku
W dniu 20 kwietnia 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 marzec 2018 roku.
Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii C
W dniu 26 kwietnia 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy obligacji na
okaziciela serii C. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.090.000 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji
przypada na dzień 26 lipca 2019 r.
Ponadto:
Spółka zależna Emitenta podpisała umowę partnerską z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”),
której przedmiotem jest współpraca w zakresie usług wykonywania pośrednictwa finansowego, w
szczególności oferowania klientom możliwości sfinansowania potrzeb w ramach oferty Banku oraz do
prezentowana oferty produktowej Banku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Zarząd Columbus Energy S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu do oferty spójnej konstrukcji AERO,
którą charakteryzuje brak ingerencji w pokrycie dachowe nieruchomości klientów. Przeprowadzono
z sukcesem pierwsze montaże.
W związku z dynamicznym rozwojem całej organizacji, dział sprzedaży biznesowej został powiększony
i wzmocniony przez wykwalifikowanych pracowników.
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego
w grudniu 2017 roku w okresie objętym raportem.

2.1. Raporty EBI
Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu kwietniu 2018 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

04.04.2018

14/2018

Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii D

2.

06.04.2018

15/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na dzień 8 maja 2018 r.

3.

20.04.2018

16/2018

Raport miesięczny za marzec 2018 r.

4.

26.04.2018

17/2018

Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii C

Emitent nie publikował w kwietniu 2018 roku raportów okresowych.

2.2. Raporty ESPI
Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu kwietniu 2018 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

06.04.2018

5/2018

Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej i emisji akcji
serii G, kontynuowanie ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie istniejących akcji do obrotu na rynku
regulowanym

2.

06.04.2018

6/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na dzień 8 maja 2018 r.

3.

09.04.2018

7/2018

Złożenie zmian do prospektu emisyjnego w KNF
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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 czerwca 2018 roku - raport miesięczny za maj 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 kwietniu 2018 roku zostały
przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarządu
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