Raport miesięczny
z działalności Columbus Energy S.A.
za miesiąc lipiec 2018 roku
Data publikacji raportu: 20 sierpnia 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 lipiec 2018 roku. W ocenie Zarządu Emitenta
podjęte decyzje zarządcze w miesiącu lipcu 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
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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.

Podpisanie istotnej umowy
W dniu 3 lipca 2018 roku Zarząd Columbus Energy S.A. podpisał z podmiotem z sektora sakralnego
umowę, przedmiotem której jest przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie inwestycji
polegającej na modernizacji budynku seminarium poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń
służących do ogrzewania budynku opartych na pompie ciepła, produkcji energii elektrycznej z instalacji
fotowoltaicznej, wykonania termomodernizacji oraz instalacji fotowoltaicznej służącej do wytwarzania
energii elektrycznej - zasilania pompy ciepła, oświetlenia i ogrzewania budynku oraz częściowy remont
instalacji elektrycznej. Wartość przedmiotowej umowy wynosi 4 872 279,- zł (słownie: cztery miliony
osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) netto. Termin wykonania
umowy został oznaczony na dzień 30 grudnia 2018 roku.
Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii D
W dniu 4 lipca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III 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.
Uruchomienie umowy kredytu odnawialnego
W dniu 6 lipca 2018 roku zostały zakończone procedury związane z uruchomieniem kredytu
odnawialnego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest kredytem
odnawialnym w rachunku kredytowym na kwotę maksymalnie do 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery
miliony złotych 00/100) i przeznaczony będzie na finansowanie zakupów komponentów do montażu
instalacji fotowoltaicznych, której sprzedaż realizowana będzie w ramach umowy ratalnej, przy czym
Bank finansuje 90 % wartości umowy, po uwzględnieniu otrzymanych zaliczek.
Kredyt jest zabezpieczony (w tym akt poddania się Emitenta dobrowolnej egzekucji), a oprocentowanie
nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 28 czerwca
2019 r. i może być ona przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi
zintensyfikowanie działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała wpływ na realizacje przychodów
i powiększenie zysku.
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Podpisanie aneksu do umowy pożyczki
W dniu 7 lipca 2018 roku, 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 oraz raportu bieżącego ESPI nr 11/2018
z dnia 7 czerwca 2018 roku, Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował, że w dniu 7 lipca 2018 roku
podpisał aneks do umowy pożyczki zmieniający termin jej całościowej spłaty do dnia 31 sierpnia 2018
roku.
Rejestracja przez Sąd zmian statutu spółki
W dniu 10 lipca 2018 roku Zarząd Columbus Energy S.A. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
w dniu 9 lipca 2018 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętymi w dniu 8 maja 2018 roku
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 22/05/2018. Poniżej dotychczasowe
i zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy brzmienie zmienianych postanowień statutu.
a) § 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
”§ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa,
tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem
zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjnoprawnych.
4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
5. Założycielami Spółki są:
1) ŁUKASZ MALETZ,
2) PIOTR RURARZ.”
otrzymał następujące brzmienie:
„§ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa,
tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem
zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno –
prawnych.”
b) § 7 ust. 7 pkt 3) o dotychczasowym brzmieniu:
„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty
prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”
otrzymał następujące brzmienie:
„3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty
prywatnej lub publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu lub na rynku regulowanym.”
c) § 12 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
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„§12
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy Zarząd
pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie
Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej określa liczbę członków
pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. Wynagrodzenie członków Zarządu pierwszej
kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa
wynagrodzenie członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia
go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji
członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić
na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.”
otrzymał następujące brzmienie:
„§12.
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie
Członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed
upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego
dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić
na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka
Zarządu.”
d) w § 16 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład
Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej określany jest przez
Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać
poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe
wynagrodzenie.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo
wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady
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Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być
wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów
na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy
lata. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”
skreślono § 16 ust. 3 Statutu i po przenumerowaniu kolejnych ustępów nadano im brzmienie:
„§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres
wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady
Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady
Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”
e) § 17 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie
dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje członków Rady Nadzorczej określa
Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej.
otrzymał następujące brzmienie:
„§ 17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.”
f) § 18 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym
terminem posiedzenia.”
otrzymał następujące brzmienie:
„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed
proponowanym terminem posiedzenia. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach
nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.”
g) w § 18 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:
„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być
potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu.
Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
otrzymał następujące brzmienie:
„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw
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wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być
potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
h) w § 19 ust. 2 Statutu dodano pkt p) i nadano mu następujące brzmienie:
„p) udzielanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych
na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”
i) w § 28 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 28 ust.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.”
otrzymał następujące brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd może
podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach
określonych w Kodeksie spółek handlowych.”
k) dodano § 31 Statutu w brzmieniu:
„§ 31
1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: Stigroup Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych przez przeniesienie części majątku Stigroup Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
2. Założycielami Spółki są:
1) Łukasz Maletz,
2) Piotr Rurarz.”
Zarząd Emitenta w załączeniu do przedmiotowego raportu bieżącego przekazał tekst jednolity Statutu
Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.
W dniu 20 lipca 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 czerwiec 2018 roku.
Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii C
W dniu 26 lipca 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres odsetkowy obligacji
na okaziciela serii C (dalej "Obligacje"). 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.
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Ponadto:
Z początkiem lipca br. wprowadziliśmy komplementarną ofertę. Właścicielom domów jednorodzinnych
Columbus Energy oferuje instalację fotowoltaiczną z możliwością zwrotu instalacji po roku od dnia
przyłączenia do sieci – „Testuj przez rok”. Oferta obejmuje najmocniejsze panele monokrystaliczne 300W
w wersji Full Black, 15 letnią Gwarancję Totalną i preferencyjne, elastyczne finansowanie. Wszystko
w cenie podstawowej. Nasza oferta jest bezkonkurencyjna na rynku. Ważnym elementem oferty jest
proces w jakim klient jest obsługiwany, który staje się coraz bardziej automatyczny, szybszy i dokładnie
zinformatyzowany. Organizacja, która obsługuje proces, może w niedalekiej przyszłości dowolnie
dodawać produkty i usługi powodując zwiększenie skali biznesu, bez zwiększania kosztów operacyjnych.
Liczymy na to, że produkt termomodernizacji domów dla klienta indywidulanego - w związku
z prowadzaniem programu „Czyste Powietrze” - stanie się kolejną ważną składową przychodów firmy
w przyszłym roku. Również potencjał produktów będących elementem infrastruktury w sektorze
elektromobilności, tj. ładowarki do samochodów elektrycznych, staną się naturalnym produktem
w naszej ofercie B2B, jako spójny element pracujący z systemami fotowoltaicznymi.

W kolejnych miesiącach tego roku skupimy się na skalowaniu biznesu, poprawie konwersji procesowania
umów i pierwszych doświadczeń w sektorze termomodernizacji i infrastruktury e-mobility. Skupimy się
w 90% na rozwoju segmentu instalacji fotowoltaicznych domowych oraz w segmencie MŚP.
2.

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

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

04.07.2018

25/2018

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D
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Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny

2.

10.07.2018

26/2018

3.

20.07.2018

27/2018

Raport miesięczny za czerwiec 2018 roku

4.

26.07.2018

28/2018

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C

tekst jednolity statutu

W miesiącu lipcu br. nie były publikowane raporty okresowe.
2.2. Raporty ESPI
Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu lipcu 2018 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

04.07.2018

12/2018

Podpisanie istotnej umowy

2.

06.07.2018

13/2018

Uruchomienie umowy kredytu odnawialnego

3.

07.07.2018

14/2018

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:


4.

w dniu 20 września 2018 roku - raport miesięczny za sierpień 2018 roku.

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 lipcu 2018 roku zostały
przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dawid Zieliński

Łukasz Górski

Janusz Sterna

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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