Raport miesięczny
z działalności Columbus Energy S.A.
za miesiąc czerwiec 2018 roku
Data publikacji raportu: 20 lipca 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 czerwiec 2018 roku. W ocenie Zarządu
Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu czerwcu 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 A
W dniu 1 czerwca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V okres odsetkowy obligacji na
okaziciela serii 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.
Podpisanie aneksu do umowy pożyczki
W dniu 7 czerwca 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
poinformował, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku oraz
raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 7 maja 2018 roku, Emitent w dniu 7 czerwca 2018 roku podpisał
aneks do umowy pożyczki zmieniający termin jej całościowej spłaty na dzień 7 lipca 2018 roku.
Raport miesięczny za maj 2018 r.
W dniu 20 czerwca 2018 roku Zarząd Columbus Energy S.A. 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 maj 2018 roku.
Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii B
W dniu 29 czerwca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V okres odsetkowy obligacji na
okaziciela serii B. 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:
Zarząd Spółki, w związku z dynamicznym rozwojem organizacji, podjął decyzję o zatrudnieniu
kluczowego managera zarządzającego określonymi strukturami wewnętrznymi.
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Na koniec czerwca br. fanpage Spółki na Facebooku odnotował niemalże 20 000 obserwujących,
a w samym czerwcu br. liczba odsłon strony internetowej przekroczyła liczbę 53 000.
W miesiącu czerwcu br. Spółka otrzymała decyzję pozytywną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie finansowania kilkunastu obiektów z sektora
sakralnego.
Spółka kontynuuje z sukcesem programy stażowe współpracując w tym zakresie z najlepszymi
krakowskimi uczelniami, dzięki czemu pozyskuje doskonale wykształconą załogę.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego
w czerwcu 2018 roku w okresie objętym raportem.
2.1. Raporty EBI
Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu czerwcu 2018 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

01.06.2018

22/2018

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A

2.

20.06.2018

23/2018

Raport miesięczny za maj 2018 roku

3.

29.06.2018

24/2018

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B

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

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

07.06.2018

11/2018

Podpisanie aneksu do umowy pożyczki

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 12 sierpnia 2018 roku - raport za II kwartał 2018 roku,
w dniu 20 sierpnia 2018 roku - raport miesięczny za lipiec 2018 roku.
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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 czerwcu 2018 roku zostały
przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.
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