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

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
W dniu 12 sierpnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
opublikował skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 roku do
30.06.2018 roku.
Raport miesięczny za lipiec 2018 roku
W dniu 20 sierpnia 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 lipiec 2018 roku.
Złożenie wniosku o zawieszenie postepowania administracyjnego o zatwierdzenie prospektu
emisyjnego
W dniu 31 sierpnia 2018 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
poinformował, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") wniosek
o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
Emitenta.
Wniosek został złożony z uwagi na (i) konieczne zmiany dot. treści prospektu, (ii) planowane scalenie
akcji Emitenta na podstawie uchwały nr 21/05/2018 WZ Emitenta z dnia 8 maja 2018 roku., (iii) zamiar
doprowadzenia do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta,
które obecnie nie są notowane na tym rynku, (iv) podjęcie działań w kierunku rozpoznania możliwości i
warunków wejścia do Spółki potencjalnego inwestora, powiązanych z procesem due diligence Spółki.
Emitent poinformował również, że szacuje iż odpowiednio zmieniona wersja prospektu emisyjnego
zostanie przekazana do KNF w 2019 roku, niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego za
rok 2018.
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Ponadto:
W miesiącu sierpniu br. Zarząd Emitenta koncentrował się na skalowaniu biznesu, poprawie konwersji
procesowania umów oraz gromadzeniu doświadczeń w sektorze termomodernizacji i infrastruktury
e-mobility. Spółka skupia 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 sierpniu 2018 roku w okresie objętym raportem.
2.1. Raporty EBI
Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu sierpniu 2018 roku

Lp.

Data

Numer

1.

12.08.2018

29/2018

2.

20.08.2018

30/2018

Temat
Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał
2018 roku
Raport miesięczny za lipiec 2018 roku

W miesiącu sierpniu Emitent publikował raport okresowy za II kwartał 2018 roku.
2.2. Raporty ESPI
Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu sierpniu 2018 roku

Lp.

Data

Numer

1.

31.08.2018

15/2018

Temat
Złożenie wniosku o zawieszenie postepowania
administracyjnego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

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 października 2018 roku - raport miesięczny za wrzesień 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 sierpniu 2018 roku zostały
przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.
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