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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 styczeń 2019 roku. W ocenie Zarządu 

Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu styczniu 2019 roku 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 B 

 

W dniu 1 stycznia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, że w dniu 31 grudnia 2018 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VII okres 
odsetkowy obligacji na okaziciela serii B (dalej „Obligacje”). 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. 

 

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D 

 

W dniu 4 stycznia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, że w dniu 4 stycznia 2019 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za V 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. 

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych 

 

W dniu 15 stycznia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, iż raporty okresowe Spółki w 2019 roku będą publikowane w następujących terminach: 

 skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 r. - w dniu 21 marca 2019 r., 

 skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2019 r. - w dniu 13 maja 2019 r., 

 skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2019 r. - w dniu 12 sierpnia 2019 r., 

 skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2019 r. - w dniu 12 listopada 2019 r. 

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku 
obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2018 roku. 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości          
w formie raportu bieżącego. 

 

Raport miesięczny za grudzień 2018 roku 

 

W dniu 20 stycznia 2019 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 grudzień 2018 roku. 

 

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E 

 

W dniu 21 stycznia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, iż w dniu 21 stycznia 2019 roku, działając na podstawie upoważnienia zawartego                      
w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 stycznia 2019 r. nr 1/01/2019 w sprawie wyrażenia zgody 
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na emisję obligacji serii E oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 483) (dalej: „Ustawa o obligacjach”), Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/01/2019, 
która stanowi m.in., że: Spółka wyemituje do 10.000 (dziesięciu tysięcy) sztuk obligacji zwykłych 
imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości 
nominalnej do 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych („Obligacje serii E”, „Obligacje”). 
Emitent oferował Obligacje serii E w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, 
na zasadach opisanych w Warunkach Emisji. O przydziale obligacji serii E Emitent poinformował 
odrębnym raportem bieżącym. 

 

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C 

 

W dniu 28 stycznia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, że w dniu 28 stycznia 2019 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VI 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.  
 

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

 

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, że w dniu 28 stycznia 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie        

art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Januarego Ciszewskiego - 

Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść 
otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.  

 

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

 

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, że w dniu 28 stycznia 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie        
art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Januarego Ciszewskiego 
pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Kuźnica Centrum Sp. z o.o. oraz Członka Rady 
Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego 
zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.  

 

Podpisanie Umowy o współpracy 

 

W dniu 31 stycznia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, iż w dniu 30 stycznia 2019 roku została podpisana Ramowa Umowa Współpracy 
pomiędzy Emitentem, a Immersa Limited z siedzibą w Anglii ("Inwestor"). 
 

Inwestor planuje zainwestować pilotażowo kwotę 20.000.000,- EUR (słownie: dwadzieścia milionów 
Euro) w projekty Power Lease Agreement (PLA) (instalacje fotowoltaiczne dla sektora komercyjnego) na 

polskim rynku z zamiarem uruchomienia tej kwoty w roku 2019 dla dużych klientów korporacyjnych 
Columbus Energy S.A. 
 

W celu zwiększenia zakresu działalności w Polsce, Inwestor będzie zapewniał finansowanie realizacji 
projektów fotowoltaicznych w zakresie produkowania i magazynowania energii odnawialnej ("Projekty") 
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oraz wdrożenie zawierania umów dzierżawy energii lub dzierżawy instalacji fotowoltaicznej lub/i 

magazynu energii (PLA) z przedsiębiorcami, a Emitent będzie zapewniał kompleksową usługę projektu, 
sprzedaży, montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznych finansowanych przez Inwestora. Emitent 
posiada wyłączność w powyższym zakresie przez okres 3 lat. 
 

Głównym zadaniem Inwestora jest zapewnienie finansowania Projektów w celu ułatwienia realizacji 
instalacji fotowoltaicznych u odbiorcy końcowego, a dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji takich 
projektów w całej Europie zapewni Emitentowi niezbędną wiedzę i doświadczenie. Głównym zadaniem 
Emitenta jest oferowanie Projektów odbiorcom końcowym wraz z finansowaniem dostarczanym przez 
Inwestora oraz realizacja i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej u klienta wg przyjętego standardu usług. 
 

Strony ustaliły, że Umowa pozostanie w mocy do 30 stycznia 2023 roku i weszła w życie z dniem                  
jej podpisania. 
 

Intencją Stron jest również wypracowanie możliwego modelu współpracy w formie zawarcia wspólnego 
przedsięwzięcia ‘joint venture’, gdzie forma takiego modelu zostanie ustalona do 31 marca 2019 roku. 
 

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu wskazanej Umowy, gdyż jej realizacja będzie miała wpływ          
na wyniki finansowe Columbus Energy S.A. 

 

Ponadto:  

 

Zarząd Spółki w dniu 2 stycznia 2019 roku dokonał spłaty ostatniej transzy zamykającej umowę pożyczki, 
o której Emitent informował raportami bieżącymi ESPI: nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku, nr 9/2018 
z dnia 7 maja 2018 roku, nr 11/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku, nr 14/2018 z dnia 7 lipca 2018 roku, 

oraz EBI: nr 36/2018 z dnia 20 października 2018 roku i nr 39/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku. 

 

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

w styczniu 2019 roku w okresie objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

 

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu styczniu 2019 roku: 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1 01.01.2019 1/2019 Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B  

2 04.01.2019 2/2019 Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii D 

3 15.01.2019 3/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych  

4 20.01.2019 4/2019 Raport miesięczny za grudzień 2018 roku  

5 21.01.2019 5/2019  Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E 

6 28.01.2019 6/2019 Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii C 

 

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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W miesiącu styczniu 2019 roku Emitent nie opublikował raportów okresowych. 

 

2.2.   Raporty ESPI 

 

Emitent opublikował następujące raporty ESPI w miesiącu styczniu 2019 roku:  
 

Lp. Data  Numer Temat 

1 29.01.2019 1/2019 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych 

2 29.01.2019 2/2019 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych  

3 31.01.2019 3/2019 Podpisanie Umowy o współpracy 

 

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 marca 2019 roku - raport miesięczny za luty 2019 roku, 

 w dniu 21 marca 2019 roku - skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok. 

 

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 styczniu 2019 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

