Raport kwartalny
Grupy Kapitałowej Columbus Energy
za pierwszy kwartał 2020 r.
Kraków, 13.05.2020

NASZE PRODUKTY I USŁUGI
Polacy inwestują w bezpieczną przyszłość: własny prąd, ciepło i niezależność. Columbus Energy poszerza swoją ofertę produktową o usługę doboru
i montażu pomp ciepła, magazyny energii oraz wchodzi w branżę elektromobilności.
W pierwszym kwartale 2020 roku Columbus Energy zamontowało pierwsze pompy ciepła, które w parze z fotowoltaiką stanowią eko-energetyczne
rozwiązanie dla domów i firm. Tym samym spółka konsekwentnie realizuje założoną strategię, oceniając ten segment rynku jako dochodowy. Stawia
również na branżę magazynowania energii, jako komplementarną część niezależności energetycznej.
Firma rozwija się także międzybranżowo za sprawą inwestycji w spółkę Nexity Global (w trakcie transformacji z Everest Investment S.A., notowanej
na GPW) dostarczającą system zarządzający infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych. Jak podkreśla Zarząd Columbus Energy,
elektromobilność jest integralną częścią nowoczesnej i innowacyjnej energetyki.

INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE
POMPY CIEPŁA

MAGAZYNY
ENERGII
ELEKTROMOBILNOŚĆ
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JUŻ PONAD

DAJEMY DOBRĄ ENERGIĘ

RODZIN I PRZEDSIĘBIORCÓW W CAŁEJ POLSCE
WYBRAŁO INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ OD

Jesteśmy Liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych
Dostarczamy rozwiązania nowoczesnej energetyki
dla domów i firm
Dostarczamy kompleksową usługę doboru i montażu
pomp ciepła
Inwestujemy w system dostępu do sieci ładowarek
pojazdów elektrycznych
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LIST ZARZĄDU COLUMBUS ENERGY

Nowoczesna energetyka to przestrzeń, w której kreujemy długoterminową wartość
Columbus Energy. Liderujemy w obszarze mikroinstalacji fotowoltaicznych, których
w pierwszym kwartale 2020 roku dostarczyliśmy ponad 4300 szt systemów, a mamy
ambicje w całym roku dostarczyć ich ponad 25 000. Dopiero rozpoczęliśmy sprzedaż
i montaż pomp ciepła, a już przygotowujemy się do oferowania domowych magazynów
energii i ładowarek do pojazdów elektrycznych.
Inwestycja w spółkę technologiczną Nexity dała nam możliwość rozpoczęcia wytwarzania
technologii, które będą komplementarne z oferowanymi przez nas produktami i usługami.
Zespolą one wszystko w jeden ekosystem nowoczesnej energetyki, zarządzany przez
naszą Firmę. Równolegle rozwijamy projekty farm fotowoltaicznych, których jest już
ponad 500MW, a które jeśli zostaną wybudowane warte będą ponad 1,5 MLD zł, co
stanowi dopiero początek rozwoju większych projektów OZE jakie mamy strategicznie
zaplanowane.
Wiara w Columbus Energy, to wiara, że świat transformuje się w nowym kierunku,
gdzie odnawialne źródła energii, elektromobilność i swoboda w dostępie do swojej
energii i swojego ciepła są fundamentem bezpieczeństwa energetycznego jednostki
i całego społeczeństwa. Mając to na uwadze, wierzymy, że nasza organizacja będzie
najmocniejszą prywatną grupą kapitałową nowoczesnej energetyki w regionie,
a transformacja w przedsiębiorstwo technologiczne zapewni nam mocną pozycję
również na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Zarząd Columbus Energy S.A.

Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Columbus Energy
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FUNDAMENTEM BEZPIECZEŃSTWA TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI JEST
WŁASNY PRĄD, WŁASNE CIEPŁOI NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA
Energia ze słońca na wyciągnięcie ręki
- każdy ma możliwość produkowania
własnej energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki. Dostęp do własnej
mikro-elektrowni daje niezależność
od podwyżek cen prądu na pokolenia.
To najlepsza inwestycja dla Twojego
domu!

POMPY CIEPŁA

MAGAZYN ENERGII

Ekologiczne i darmowe ogrzewanie dla
każdego domu. Pompa ciepła w zestawie z instalacją fotowoltaiczną zapewnia ciepłą wodę użytkową i stałe
ogrzewanie domu. Jeśli cenisz komfort
i wygodę użytkowania, a do tego ważne są dla Ciebie oszczędności - pompa
ciepła jest dla Ciebie!

Wiele gospodarstw domowych w
Polsce ma ciągłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Możemy to
zmienić! Domowe magazyny energii
niwelują ten problem, pozwalają na
zapewnienie niezależności energetycznej oraz na maksymalne wykorzystanie prądu z OZE.

instalacja
fotowoltaiczna
pompa ciepła

ELEKTROMOBILNOŚĆ
Nexity Global to przedsięwzięcie,
które zrewolucjonizuje pojęcie
„dostępu do własnej energii”.
Zaczynając od elektromobilności
i zarządzania ładowaniem własnego
pojazdu elektrycznego, po zarządzanie
przesyłem energii między domami,
gospodarstwami rolnymi, firmami,
farmami fotowoltaicznymi
i infrastrukturą e-mobility.
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NA POLSKIM RYNKU DZIAŁAMY
JUŻ OD 6 LAT

FARMY FOTOWOLTAICZNE

W 2019 roku Columbus rozpoczął działalność inwestycyjną w segmencie farm fotowoltaicznych. Zrealizowane
zostały projekty o mocy 12,5 MW, które aktualnie
zostały przyłączone do sieci. Ich wartość wynosi około
45 mln zł. W tym samym roku przejęta została w 100%
spółka NEI zajmująca się dewelopowaniem projektów
farm o łącznej mocy blisko 200 MW. Podpisana została
także umowa ramowa o wspólnym rozwoju projektów
z zewnętrznym deweloperem, którego portfel wynosi
ponad 350 MW.

DLA TWOJEJ RODZINY

DLA TWOICH ZWIERZĄT I ROŚLIN

DLA TWOJEGO ZYSKU

Początek roku 2020 przyniósł kolejne ważne wydarzenia
- w styczniu zakupione zostały projekty ready to build
z wygraną aukcją o mocy 13 MW. W marcu 2020 r.
podpisana została umowa z firmą Unisun, zgodnie z którą
Columbus Energy ma sfinansować, wybudować i przejąć
projekty o mocy 66 MW. Równolegle prowadzone są
negocjacje zakupu kolejnych spółek. Wszystkie te projekty
zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku, a ich wartość
rynkowa wyniesie około 320 mln zł.

DLA TWOJEGO ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWAI

Już od ponad 6 lat jako Columbus Energy budujemy i rozwijamy polski rynek.
W standardzie oferujemy monokrystaliczne moduły Full Black w najbardziej wydajnej
technologii MWT Half Cut.
Montujemy na terenie całej Polski już w 10 dni od sfinalizowania umowy.
Zapewniamy 15-letnią Gwarancję Totalną na każdy komponent instalacji fotowoltaicznej.
W ramach usługi Columbus Care zapewniamy kompleksową opiekę
posprzedażową.
Oferujemy najtańsze finansowanie na rynku - RRSO 4,5%.
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17 000
zadowolonych Klientów w całej Polsce!

SPIS TREŚCI
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100%

GRUPA KAPITAŁOWA

Eko Energia II Sp. z o.o.
Od 9.07.2019 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Budowa farmy fotowoltaicznej,
o łącznej mocy do 0,999 MWp, zlokalizowanej
w obwodzie Adamowa Góra w województwie
mazowieckim.

100%

50%

Eko Energia Fotowoltaika
Domaniew II Sp. z o.o.

Ecowolt 1 Sp. z o.o.

Od 9.07.2019 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp
w województwie mazowieckim.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp
w województwie dolnośląskim.

50%

50%

50%

Ecowolt 2 Sp. z o.o.

Ecowolt 9 Sp. z o.o.

Ecowolt 18 Sp. z o.o.

Nasza Grupa Kapitałowa składa się ze spółek:
zajmujących się sprzedażą i dystrybucją produktów
i usług Columbus Energy,
celowych związanych z realizacją projektów i budową
farm fotowoltaicznych,

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp
w województwie dolnośląskim.

świadczących usługi wspólne.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.997 MWp
w województwie dolnośląskim.

100%

Elektrownia PVPL
113 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp
w województwie warmińsko-mazurskim.

100%

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp
w województwie zachodniopomorskim.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp
w województwie lubuskim.

100%

Finanse

Columbus Energy
Finanse Sp. z o.o.

Od 1.07.2016 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada
Columbus Energy. Działa jako pośrednik
finansowy w oferowaniu kredytów bankowych
i leasingów Klientom Grupy.

50%

Smile Energy S.A.
Od 28.03.2019 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada
Columbus Energy. Dzialalność w segmencie
farm fotowoltaicznych.

100%

New Energy
Investments Sp. z o.o.
Od 7.11.2016 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada
Columbus Energy. Dzialalność w segmencie
farm fotowoltaicznych.

50%

Columbus Elite S.A.
Od 24.05.2019 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 50% udziałów posiada
Columbus Energy. Wyróżnia się unikatowym
systemem prowizyjnym w skali kraju oraz
modelem współpracy agencyjnej.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp
w województwie lubuskim.

100%

Elektrownia PVPL
172 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp
w województwie zachodniopomorskim.

100%

100%

Elektrownia PVPL
174 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp
w województwie zachodniopomorskim.

100%

Elektrownia PVPL
188 Sp. z o.o.

100%

Elektrownia PVPL
166 Sp. z o.o.

100%

Elektrownia PVPL
173 Sp. z o.o.

Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.966 MWp
w województwie podkarpackim.

Elektrownia PVPL
187 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp
w województwie kujawsko-pomorskim.

100%

100%

Elektrownia PVPL
213 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.985 MWp
w województwie warmińsko-mazurskim.

Elektrownia PVPL
221 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp
w województwie lubelskim.

GoBloo Sp. z o.o.
100%
Od 6.03.2019 roku w Grupie Kapitałowej
Columbus Energy. 100% udziałów posiada
Columbus Energy. GoBloo Sp. z o.o. oferuje
kompleksową usługę w zakresie rozwiązań
fotowoltaicznych dla biznesu.

Elektrownia PVPL
288 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.999 MWp
w województwie kujawsko-pomorskim.

100%

100%

Columbus Profit
Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL
421 Sp. z o.o.

Od 19.09.2019 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka świadcząca usługi rachunkowo-księgowe, związane z doradztwem podatkowym,
kadrowym i w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania.

Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 1.000 MWp
w województwie lubelskim.

Columbus Energy S.A.
inwestuje w Everest
Investments S.A.

100%

100%

Elektrownia PVPL
321 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej o mocy 0.998 MWp
w województwie mazowieckim.

Elektrownia PVPL
388 Sp. z o.o.
Od 23.02.2020 roku. 100% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farmy
fotowoltaicznej mocy 0.999 MWp
w województwie lubuskim.

50%

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.
Od 5.09.2019 roku. 50% udziałów Columbus
Energy. Spółka realizująca budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.984 MWp
w województwie warmińsko-mazurskim.

Everest Investments
S.A. nabywa 100%
udziałów spółki
Nexity Sp. z o.o.

Everest Investments S.A.
zmienia się w

GLOBAL
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AKCJONARIAT COLUMBUS ENERGY S.A
stan na 13.05.2020 roku

10,77%
Pozostali akcjonariusze

2,14%
Paweł Urbański ***

31,42%
8,75%

Dawid Zieliński *

Marek Sobieski
Akcjonariusze posiadający

5,50%
Janusz Sterna ***

76,46 %
tj. Dawid Zieliński,
January Ciszewski,
Piotr Kurczewski
i Janusz Sterna
działają w Porozumieniu.

11,52%

29,91%

Piotr Kurczerwski

January Ciszewski **

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Spółkę Gemstone S.A.,
w której 99,99 % akcji posiada Dawid Zieliński
** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.
*** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.
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ZARZĄD COLUMBUS ENERGY S.A.

RADA NADZORCZA COLUMBUS ENERGY S.A.

Dawid Zieliński Prezes Zarządu

Paweł Urbański Prewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i Prezes Zarządu Columbus Energy S.A.
Ukończył studia inżynierskie z elektrotechniki na AGH
w Krakowie. Na co dzień przedsiębiorca, wizjoner
oraz osoba aktywnie działająca na rzecz ekologii.
Od 6 lat z sukcesem buduje wartość organizacji
Columbus Energy.

Współzałożyciel i CEO w INVEN Group - spółki, która
inwestuje i rozwija projekty energetyczne. Ma 20-letnie
doświadczenie w sektorze energetycznym. W latach 20062008 członek zarządu i prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Marek Sobieski

Piotr Kurczewski

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Ponad 15 lat doświadczenia w finansach i branży
energetycznej. Do 2008 r. Dyrektor ds. Konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju PGE.

Leszek Leńko

Łukasz Kaleta

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Radosław Żemło

Jerzy Ogłoszka

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Od 2009 roku pełni funkcje zarządcze w spółkach
inwestycyjnych. Od 2014 roku w branży energetycznej i OZE, a od 2016 roku również w obszarze
inwestycji kapitałowych.
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Waldemar Turski

Piotr Krupa

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej
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WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

do dzisiaj ponad

17 000
rodzin i przedsiębiorców korzysta
z darmowej energii dzięki
Columbus Energy

do dzisiaj ponad

340 000
modułów fotowoltaicznych
zamontowaliśmy u naszych
Klientów i Inwestorów
W pierwszym kwartale 2020 r. Columbus Energy odnotował 126 mln zł
skonsolidowanego przychodu i 18 mln zł zysku brutto. To ponad 560 %
wzrost przychodów i ponad 818 % wzrost zysku w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r.
Spółka nie zwalnia tempa i równolegle do rozwoju sektora domowych elektrowni słonecznych, rozwija zgodnie ze swoją strategią duże projekty biznesowe, m.in. inwestycje w projekty farm fotowoltaicznych, z których ponad
połowa dotychczas zakupionych 25,5 MW jest już w trakcie przyłączania
do sieci energetycznej. Ponadto na początku kwietnia 2020 r. Columbus
Energy podpisała umowę z firmą Unisun na budowę farm fotowoltaicznych
o mocy 66 MW z wygraną aukcją, których wartość po przyłączeniu do sieci
wyceniana jest przez Spółkę na ok. 260 mln złotych. Projekt ten zgodnie
z założeniami Spółki zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku, a Columbus
Energy poza tym, że jest generalnym wykonawcą i inwestorem, ma prawo
odkupienia 100% udziałów całego portfela projektów.
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do dzisiaj ponad

107 MW
mocy fotowoltaiki codziennie
generuje oszczędności dzięki
instalacjom od Columbus
Energy

Q1 2020
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Columbus Elite to część Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A.
Spółka została założona w czerwcu 2019 roku w Krakowie przez
Pawła Bednarka, Rafała Kołłątaja i Dawida Zielińskiego – prezesa
Columbus Energy. Do dziś Spółka zakontraktowała blisko 5 tysięcy
Klientów, dla których zamontowano instalacje fotowoltaiczne
o łącznej mocy prawie 22 MW.
Columbus Elite stawia na rozwój kompetencji i dynamiczną karierę
zawodową swoich Agentów. Unikalny system organizacji pracy
pozwala dostarczyć Klientom obsługę sprzedażową na najwyższym
poziomie - dbając o ich oszczędności i ochronę środowiska.

Dla Zespołu Columbus Elite najważniejsze są zaufanie, troska
o Klientów i budowanie poczucia bezpieczeństwa eko-energetycznego.
Ciągła edukacja ekologiczna Agentów jest źródłem satysfakcji, jak
również realizowania skutecznych działań biznesowych w trosce
o przyszłe pokolenia.

#thinkpower
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KAPITALIZACJA SPÓŁKI

stan na 12 maja 2020 r.

896 629 276 zł

Inwestuj, zarabiaj, ochraniaj!
Nowoczesna energetyka to bezpieczna i ekologiczna
inwestycja bez względu na sytuację gospodarczą.
Skupienie na konsekwentnej realizacji długofalowej
strategii, procentuje zwiększeniem wartości Spółki
i tworzy przestrzeń dla nowych usług i produktów.

procentowy wzrost kapitalizacji Spółki

INWESTUJ
ZARABIAJ
OCHRANIAJ

1 429 %

strona 24

Q1 2020

strona 25

Zaufało nam już 17 tys. Klientów w całej Polsce. W pierwszym kwartale
2020 roku spółka odnotowała przychód na poziomie 126 mln zł.
Columbus Energy dynamicznie rośnie razem z rynkiem odnawialnych
źródeł energii, poszerzając swoją działalność o innowacyjne rozwiązania
dla środowiska: pompy ciepła, magazyny energii i system do ładowania
pojazdów elektrycznych.

Na koniec 2019 roku przychód firmy wyniósł ponad
210 mln złotych, a EBITDA ponad 20 mln złotych.
Nasz Zespół to ponad 1 500 pracowników, współpracowników i instalatorów w całej Polsce.
Dynamicznie rozwijamy sektor nowoczesnej
energetyki dla domów jednorodzinnych, biznesu,
rolników oraz zrealizowaliśmy już pierwsze
12,5 MW farm fotowoltaicznych.
Dostarczamy najlepszą #technologię
- moduły monokrystaliczne Full Black.

2018

2017

Połączyliśmy spółki Columbus Capital S.A. z Columbus Energy S.A., debiutując tym
samym na NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako pierwsi
w Polsce wprowadzamy pionierski produkt Abonament na Słońce wraz
z finansowaniem, niezależny od zmian legislacyjnych i źródeł dotacji.

Powstaje pierwsza instalacja fotowoltaiczna od Columbus Energy
umożliwiająca generowanie oszczędności dzięki produkcji prądu ze
słońca. Montujemy największą ilość instalacji w ramach dotacyjnego
programu Prosument.

Dawid Zieliński buduje unikatowy i skuteczny koncept
biznesowy w obszarze sprzedaży fotowoltaiki dla
segmentu właścicieli domów.
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Dynamicznie inwestujemywkapitał ludzki, rozwój
i informatyzację procesów. Zamontowane przez
Columbus Energy instalacje dostarczają prąd ze
słońca już ponad 4 200 rodzinom i przedsiębiorcom
w całej Polsce. Łącznie zainstalowaliśmy już
ponad 60 tys. modułów fotowoltaicznych.

Inwestuj, Oddychaj, Ochraniaj - cztery emisje obligacji zakończyliśmy
sukcesem, pozyskując na rynku kapitałowym ponad 11 mln zł. Jako jedyna
firma w Polsce, z myślą o bezpieczeństwie naszych Klientów, udostępniliśmy 15-letnią GwarancjęTotalną na wszystkie komponenty instalacji
fotowoltaicznej oraz wprowadziliśmy moduły monokrystaliczne Full Black
w ofercie standardowej.

2016

2015

2014
Q1 2020
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KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI
Zwiększenie udziału w rynku instalacji fotowoltaicznych, zarówno w rynku właścicieli domów, nieruchomości komercyjnych, ale również wykonawstwo
i inwestowanie we własne projekty farm fotowoltaicznych.

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
wszystkich akcji Columbus Energy S.A. i przeniesienie notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na
rynek regulowany Giełdy papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Inwestycja w rozwój i innowacyjne rozwiązania dla
infrastruktury e-mobility, związanych z ładowaniem
samochodów elektrycznych oraz rozpoczęcie sprzedaży i montażu pomp ciepła.

Zwiększenie dynamiki rozwoju projektu Nexity
Global - innowacyjnego systemu rozliczania
przesyłu energii między prosumentem,
a odbiorcami z wykorzystaniem technologii blockchain, infrastruktury
e-mobility oraz fotowoltaiki.

Inwestowanie kapitału ludzkiego oraz doświadczenia
organizacji przy tworzeniu spółek celowych, czy joint
-venture w celu rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej.

Prowadzenie Relacji Inwestorskich, transparentnej
polityki informacyjnej w obszarze rynku kapitałowego
oraz komunikacji z Klientem i otoczeniem inwestycyjnym z wykorzystaniem inteligentnych kanałów
komunikacji oraz mediów społecznościowych.
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DZIAŁAMY NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI

900
830
3

UTRZYMUJEMY PRZEWAGĘ
NAD KONKURENCJĄ
Jako pierwsi w Polsce wyznaczamy standard
rynkowy branży fotowoltaicznej. W ramach
kompleksowej obsługi oferujemy 15-letnią
Gwarancję Totalną oraz opiekę nad rachunkami
- Columbus Care.

Certyfikowanych
Instalatorów
zorganizowanych
w 300 Ekipach
Montażowych

Wartość wszystkich projektów
farm fotowoltaicznych
realizowanych w portfelu
inwestycyjnym Columbus
Energy w bieżącym roku
wyniesie 320 mln zł.

Wyspecjalizowanych
Doradców
Energetycznych

Jesteśmy Liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Dziś
w naszym kraju ponad 17 tys. rodzin
i firm korzysta z fotowoltaiki od
Columbus Energy o łącznej mocy
przekraczającej 107 MW.

Centra logistyczne

Cała nowoczesna organizacja Columbus
Energy to już ponad 1 500 pracowników
i współpracowników. Nasze procesy są
zinformatyzowane i zautomatyzowane.

W 6 lat rozwinęliśmy
naszą organizację
ponad 10 000% :)

Od 6 lat umacniamy najbardziej
rozpoznawalną polską markę w branży
fotowoltaicznej - Columbus Energy.
Jesteśmy zawsze o krok przed rynkiem,
nie zwalniając tempa.

Nasz udział w rynku mikroinstalacji
fotowoltaicznych w Polsce
szacujemy powyżej 10%.
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WARTOŚCI, KTÓRYMI SIĘ KIERUJEMY
To cecha, która idealnie określa, w jaki sposób pracujemy
i rozwijamy się. Rozumiemy, że sukces jest efektem wspólnej,
intensywnej i dynamicznej pracy. W Columbus Energy
dzięki tempu możemy osiągać tak spektakularne wyniki
i wyznaczać trendy.a

Naszą organizację tworzą ludzie, których pasją jest rozwój.
Ciągle odkrywamy oraz doskonalimy talenty w naszym
Zespole. Istotne są nie tylko kwalifikacje, a także pozytywna
postawa wobec zmiany i zaangażowanie. Szukamy ludzi,
którzy kochają to, co robią.

Codziennie troszczymy się o poprawę jakości życia zwykłych
ludzi. Otaczamy opieką właścicieli instalacji i ich rodziny
na każdym etapie realizacji. Dbamy o zdrowie planety,
naszych Klientów i własne. Empatia oraz wzajemna
troska to wartości definiujące naszą filozofię.

Stawiamy na światową technologię - moduły monokrystaliczne Full
Black, które są gwarancją efektywnej produkcji energii ze słońca
przez lata. Naszym wyborem są eko-energetyczne rozwiązania dla
rodzin, gospodarstw i firm.
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OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU

Świat się zmienia w niesamowitych kierunkach, a gwałtowne zmiany powodują czasem
istne huragany, także te gospodarcze. Bycie elastycznym, a tym bardziej posiadanie zespołu
świetnych ludzi, którzy potrafią te zmiany i okazje wykorzystywać, daje nam właśnie
tę przewagę. Tempo, talent, troska i technologia — to wartości, które budują potencjał
Columbus Energy.
Dawid Zieliński

Zarząd Columbus Energy S.A. oświadcza, że według
jego najlepszej wiedzy wybrane skonsolidowane i jednostkowe informacje finansowe za I kwartał 2020 roku,
a także dane porównywalne za analogiczny okres roku
poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że kwartalny raport
okresowy z działalności Columbus Energy S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Spółki.
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2020
rok.
W przypadku, gdy Spółka tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań
finansowych – wskazanie przyczyn nie sporządzania takich sprawozdań - nie dotyczy Spółki Columbus
Energy S.A.
Spółka Columbus Energy S.A. na dzień 31 marca 2020
roku zatrudniała 44,88 osób w przeliczeniu na pełne
etaty. Grupa Kapitałowa Columbus Energy na dzień
31 marca 2020 roku zatrudniała 255,14 osób osoby w
przeliczeniu na pełne etaty.
Raport sporządzony został przez spółkę Columbus
Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul.
Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”.
W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta
zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a)
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji
emitenta oraz harmonogramu ich realizacji - nie dotyczy.
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Wiceprezes Zarządu
Łukasz Górski
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Prezes Zarządu
Dawid Zieliński

Wiceprezes Zarządu
Janusz Sterna
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Jako firma odpowiedzialna społecznie
doskonalimy także własne procesy, aby na
co dzień minimalizować swój ślad węglowy.
Optymalizujemy więc nasze działania
w kierunku digitalizacji i informatyzacji,
materiały marketingowe drukujemy na
ekologicznym papierze, a w biurach dbamy
o segregację śmieci i optymalizację procesów
administracyjnych.

SPOŁECZNOŚĆ
COLUMBUS ENERGY wspiera
Carbon Footprint Foundation.
Razem zmniejszamy
ślad węglowy!

Fotowoltaika to ekologiczne i odnawialne źródło energii elektrycznej, które pozwala uniezależnić się od podwyżek cen prądu i jest częścią prosumenckiego wkładu w transformację
energetyczną naszego kraju w kierunku OZE. Jako Spółka stawiamy więc na nowoczesną
energetykę, która bazuje na energii rozproszonej i łączy w sobie kompleksowe eko-rozwiązania,
takie jak mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii i pojazdy
elektryczne. Wierzymy, że razem możemy mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza
wspólna przyszłość.

Razem z 17 000 Klientów:
wyprodukowaliśmy ponad 107 mln kWp czystej, zielonej energii,
która zasiliłaby w prąd całe miasto Zakopane przez jeden rok!
Wspieramy Carbon Footprint Foundation

zamontowaliśmy 300 tys. sztuk modułów dla mikroinstalacji,
dzięki czemu nasi klienci oszczędzają ponad 4,5 mln zł
miesięcznie!

Columbus Energy wspiera fundację Carbon Footprint Foundation, która jest odpowiedzią
na wyzwania ekologiczne postawione przed współczesnym biznesem. Fundacja działa na
rzecz budowania świadomości społecznej poprzez liczne projekty edukacyjne, współpracuje
z organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem oraz instytucjami państwowymi
oraz platformę do wymiany myśli gospodarczej w celu zmniejszenia śladu węglowego
producentów i usługodawców.

zmniejszamy ślad węglowy o ponad 110 mln kg CO2 rocznie!
Do neutralizacji takiej ilości śladu węglowego potrzeba ponad
5 mln drzew.

Już 10.10.2020 r. w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat zmniejszania
śladu węglowego w procesach biznesowych, gdzie spotkają się przedsiębiorcy, aktywiści
i naukowcy.

dzięki wspólnie wyprodukowanej czystej energii moglibyśmy
odbyć kosmiczną podróż pojazdem elektrycznym z Ziemi
do Słońca aż 4 razy!

Więcej na: facebook.com/carbonfootprint2020/
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1.

Podstawowe informacje o Spółce

1.1.

Informacje o Emitencie

Nazwa Spółki

COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna

Siedziba

Kraków

Adres siedziby

Poczta elektroniczna

Strona internetowa

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20,
tel.: 12 307 30 96, fax: 12 311 33 13
biuro@columbusenergy.pl,
ri@columbusenergy.pl,
gielda@columbusenergy.pl
http://www.columbusenergy.pl

Przedmiot działalności
47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
35.11 Wytwarzanie energii elektrycznej
35.14 Handel energią elektryczną
27.11 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
70.10 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20 Pozostałe badania i analizy techniczne
62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Forma prawna

Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy wynosi 76.506.967,53 zł
i dzieli się na 40 479 877 akcji zwykłych
na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,89
zł każda, z których:

Kapitał zakładowy

2 143 200 akcji serii A1 jest dopuszczonych
do obrotu na rynku akcji NewConnect,
a pozostałe
38 336 677 akcji serii A1 są zdematerializowane w KDPW i są w trakcie procesu
dopuszczenia do obrotu na rynek akcji NewConnect
Strona 1 z 12

KRS

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000373608

REGON

241811803

NIP

9492163154

Ticker

CLC

Columbus Energy Spółka Akcyjna - (dalej: Jednostka, Emitent, Spółka; NIP 9492163154;
dawniej Columbus Capital S.A.) powstała poprzez wydzielenie części majątku Stigroup sp. z
o.o. z siedzibą w Częstochowie i przeniesieniem
wydzielonego majątku na nowo powstałą Spółkę, zgodnie z art. 529 §1 p. 4 Kodeksu spółek
handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1577, z późn. zm.) na podstawie postanowień zawartych w akcie notarialnym (Repertorium A numer 6628/2010) podpisanym przed
notariuszem Adamem Sadowskim. Jednostka
została zawiązana na czas nieoznaczony. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie (31-357) przy
ulicy Josepha Conrada 20. W dniu 20 grudnia
2010 roku Jednostka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000373608. Spółce został nadany numer NIP
9492163154 oraz numer REGON 241811803.
W 2016 roku Spółka zmieniła nazwę z COLUMBUS CAPITAL S.A. na COLUMBUS ENERGY S.A. Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Spółki.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki
jest wykonywanie instalacji fotowoltaicznych.
Kapitał zakładowy:
Wysokość kapitału zakładowego Jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz
na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania
wynosi 76.506.967,53 zł i dzieli się na 40 479
877 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o war-

tości nominalnej 1,89 zł każda akcja. Łączna
liczba akcji oraz łączna liczba głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki wynosi 40 479 877.
W dniu 8 maja 2018 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
podjęło
uchwałę
numer
21/05/2018 w sprawie scalenia akcji i zmiany
Statutu Spółki oraz w dniu 28 września 2018
roku został dokonany wpis scalenia akcji Spółki
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców,
wskutek czego zmianie uległa wartość nominalna akcji Spółki na 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej
0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) oraz zmniejszeniu uległa proporcjonalnie ogólna liczba akcji
Spółki wszystkich serii z liczby 283 359 139
(dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści
dziewięć) do liczby 40 479 877 (czterdzieści
milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem), przy
zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału
zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji). Scalenie akcji
nastąpiło w stosunku 7:1, to jest 7 (siedem) akcji
zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda
zostało wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą
na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,89
zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
Obecnie 2 143 200 akcji serii A1 jest wprowadzonych do obrotu na rynku akcji NewConnect,
a 38 336 677 akcji serii A1 jest w trakcie procesu wprowadzenia do obrotu na rynek akcji
NewConnect.
Strona 2 z 12

Akcjonariat COLUMBUS ENERGY S.A. na dzień 31 marca 2020 r. jak i na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1.

Dawid Zieliński S.A. *

12 719 237

31,42

12 719 237

31,42

2.

January Ciszewski **

12 105 896

29,91

12 105 896

29,91

3.

Piotr Kurczewski

4 661 376

11,52

4 661 376

11,52

4.

Marek Sobieski

3 542 170

8,75

3 542 170

8,75

5.

Janusz Sterna ***

2 224 523

5,50

2 224 523

5,50

6.

Paweł Urbański ****

867 379

2,14

867 379

2,14

7.

Pozostali akcjonariusze

4 359 296

10,76

4 359 296

10,76

OGÓŁEM

40 479 877

100,00

40 479 877

100,00

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Spółkę Gemstone S.A., której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński
** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.
*** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50% udziałów w Inven Group Sp. z o.o.
**** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50% udziałów w Inven Group Sp. z o.o.
Akcjonariusze posiadający 76,46 %, tj. Gemstone S.A., January Ciszewski, Piotr Kurczewski i Janusz
Sterna działają w Porozumieniu

Organy Columbus Energy Spółka Akcyjna
Na mocy § 11 Statutu Spółki, władzami Jednostki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne
Zgromadzenie.

Zarząd Spółki
Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Zarząd Spółki
składa się od jednego do pięciu członków, w
tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę NadStrona 3 z 12

zorczą. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada
Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję,
mogą być wybierani ponownie. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu. 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. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały
Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 368 §
4 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o
§ 19 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, wskutek upłynięcia okresu kadencji Zarządu Spółki, uchwałą
nr 2/06/2019 powołała z dniem 7 czerwca
2019 roku w skład Zarządu Spółki nowej III
kadencji do pełnienia funkcji:
Prezesa Zarządu - Pana Dawida Zielińskiego,
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Pana Janusza Sterna,
Wiceprezesa Zarządu - Pana Łukasza Górskiego.
Na dzień 31 marca 2020 roku oraz na dzień
sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu
był trzyosobowy:

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu

2.

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

3.

Janusz Sterna

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki
Zgodnie z § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza
składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i
odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością
głosów. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej
określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego
przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 marca 2019 oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. przedstawia się następująco:
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L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Paweł Urbański

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Radosław Żemło

Sekretarz Rady Nadzorczej

3.

Marek Sobieski

Członek Rady Nadzorczej

4.

Leszek Leńko

Członek Rady Nadzorczej

5.

Piotr Kurczewski

Członek Rady Nadzorczej

6.

Waldemar Turski

Członek Rady Nadzorczej

7.

Jerzy Ogłoszka

Członek Rady Nadzorczej

8.

Łukasz Kaleta

Członek Rady Nadzorczej

9.

Piotr Krupa

Członek Rady Nadzorczej

Prokurent Spółki
W dniu 20 lutego 2020 roku uchwałą Zarządu Columbus Energy S.A. nr 1/02/2020 z dniem podjęcia
przedmiotowej uchwały została udzielona prokura samoistna Panu Michałowi Gondek.

2.

Ogólne informacje o Columbus Energy Spółka Akcyjna

2.1

Historia Emitenta

2010 – 2013
Emitent powstał w wyniku podziału spółki STIgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
(KRS: 000285619) w trybie art. 529 § 1 pkt 4
KSH przez wydzielenie części majątku do nowo
zawiązanej spółki STI Group S.A. na podstawie
uchwały nr 4 z dnia 10 listopada 2010 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników STIgroup Sp. z o.o. – akt notarialny repertorium A
nr 6628/2010 sporządzonym przez Notariusza
Adama Sadowskiego, Kancelaria Notarialna w
Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26A/1.
W dniu 20 grudnia 2010 roku została zarejestrowana STI Group S.A. przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Kra-

jowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
000037360. Skrót STI oznaczał Systemy Technologie Informacje. STI Group S.A. w ramach
prowadzonej działalności specjalizowała się w
kompleksowym świadczeniu usług z
zakresu projektowania i tworzenia gazet, portali
oraz serwisów internetowych w najnowszej
technologii. Spółka zajmowała się wykonywaniem i projektowaniem

graficznych elementów wizerunkowych oraz
konsultingiem i marketingiem sportowym na
rzecz klientów – podmiotów gospodarczych i
osób fizycznych. Spółka oferowała szeroki asortyment usług dla klientów ze wszystkich dzieStrona 5 z 12

dzin życia gospodarczego i społecznego. Jednym z portali informacyjnych prowadzonych
przez STI Group S.A. był SwiatSportu.pl (ogólnopolski portal informacyjny o sporcie), spółka
prowadziła także projekt Regionalnych Gazet
Internetowych. W ramach tego projektu STI
Group S.A. uruchomiła dwie gazety internetowe: wCzestochowie.pl (kwiecień 2011) i wKlobucku.pl (marzec 2012).
W dniu 13 kwietnia 2011 roku Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 475/2011 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 10.000.000 akcji serii A i 5.002.400
akcji serii B Emitenta. Wprowadzenie dotyczyło
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W dniu 4 maja 2011 roku
Emitent zadebiutował na rynku New Connect.
W dniu 14 listopada 2011 roku Zarząd STI Group S.A. podjął decyzję o podwyższeniu kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego
poprzez emisję 1.000.000 sztuk akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00
zł każda. W związku z tym przeprowadzono
prywatną subskrypcję, a akcje zostały zaoferowane jednemu inwestorowi, z którym została
podpisana umowa objęcia akcji. Rejestracja w
KRS nastąpiła 10 lutego 2012 r. Po zarejestrowaniu akcji serii C kapitał zakładowy Spółki
wyniósł 16.002.400,00 zł i dzielił się na
16.002.400 akcji zwykłych na okaziciela.
2014
W 2014 roku nastąpiły istotne zmiany związane
z działalnością Emitenta. Jednostka na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29
stycznia 2014 r. zmieniła firmę na Columbus
Capital S.A. i przeniosła się do sektora inwestycyjnego, a także uchwaliła zmianę siedziby
Spółki z miasta Częstochowa na miasto Kraków.
Emitent zaczął prowadzić działalność w zakresie
doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji
fotowoltaicznych, pomp ciepła. Rejestracja w
KRS ww. zmian została dokonana w dniu 28
marca 2014 r. W dniu 13 marca 2014 roku

Spółka przyjęła prognozę finansową oraz kierunki rozwoju na rok 2014.
W dniu 22 kwietnia 2014 roku Emitent uchwalił
nową strategię rozwoju Spółki na lata 20142016. Nowa strategia zakładała reorganizację
działalności Spółki, wprowadzenie nowych
usług i projektów inwestycyjnych, a także maksymalizację zysków dla akcjonariuszy oraz
zwiększenie wartości Spółki.
W dniu 7 maja 2014 roku Jednostka podpisała
deklarację członkowską przystępując do Porozumienia kooperacyjnego Klaster Dolina Czystej
Energii z siedzibą w Gdańsku, którego celem są
innowacje w odnawialne źródła energii oraz
wprowadzanie nowych technologii przyjaznych
środowisku, takich jak m.in. fotowoltaika. Zarząd
GPW ogłosił o zmianie kwalifikacji sektorowej
Emitenta z sektora "informatyka" na sektor "inwestycje" po sesji w dniu 30 maja 2014 r.
W dniu 30 września 2014 roku zostały sprzedane portale internetowe i domeny, które były
przedmiotem wcześniejszej głównej działalności
Spółki tj. IT. Sprzedaż nastąpiła zgodnie z
uchwałą nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia zgody na zbycie grupy
portali internetowych. W dniu 26 listopada
2014 r. Emitent przystąpił do Klubu Efektywnego Biznesu, organizowanego przez Fundację
Fortis w Katowicach. Fundacja Fortis działa z
misją i pasją na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystując do tego celu nowe
technologie i sprawdzone europejskie rozwiązania, ograniczające do minimum ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
2015
W dniu 6 lipca 2015 roku Emitent otrzymał od
Prezesa Zarządu Columbus Energy S.A. (spółka
przyłączona) propozycję połączenia obu spółek.
Emitent pozytywnie odniósł się do propozycji.
W dniu 13 lipca 2015 r. został podpisany list
intencyjny w sprawie połączenia spółek. W dniu
24 września 2015 r. Spółka opublikowała zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2015-2016.
Prace w drugim półroczu 2015 r. były związane
z połączeniem obu spółek.
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Plan połączenia został opublikowany przez Emitenta w dniu 26 października 2015 roku. Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez Emitenta spółki Columbus Capital S.A. w trybie
określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki
przejmowanej na Emitenta w zamian za nowo
emitowane akcje z połączenia, które Emitent
wydał akcjonariuszom Columbus Energy S.A. Na
skutek połączenia spółek, kapitał zakładowy
Columbus Capital S.A. został obniżony do kwoty
4.509.648,00 zł, poprzez obniżenie wartości
nominalnej jednej akcji z 1,00 zł do 0,27 zł, a
następnie podwyższony do 72 863 778,42 zł w
drodze emisji 253 163 446 akcji zwykłych na
okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej
0,27 zł każda, wydawanym akcjonariuszom
spółki przejmowanej w związku z połączeniem.
2016
W dniu 4 stycznia 2016 roku Walne Zgromadzenia obu spółek wypowiedziały się za połączeniem spółek. Sąd Rejestrowy wpisał połączenie do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
18 marca 2016 roku. Po połączeniu zmianie
uległa wartość nominalna akcji, która wyniosła
0,27 zł. Po połączeniu Emitent prowadzi działalność pod firmą Columbus Energy S.A.
Zarząd Spółki w dniu 23 marca 2016 r. podjął
uchwałę nr 1/03/2016 o dokonanie przydziału
akcji serii E w związku z połączeniem. Emitent w
dniu 30 maja 2016 r. zawiązał spółkę zależną
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
W dniu 30 maja 2016 r. Zarząd Emitenta przyjął
strategię rozwoju działalności i prognozy finansowe Emitenta na lata 2016-2020.
W dniu 30 maja 2016 roku został przedstawiony Game Changer tj. zmiana oferty Spółki skutkująca jeszcze bardziej dynamicznym jej rozwojem, niezależnym od zmian legislacyjnych, czy
dotacji. W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki drodze emisji 13 493 293 akcji zwykłych
na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,27
zł. Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii
F nastąpiło w dniu 25 listopada 2016 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 28

grudnia 2016 r., w którym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji serii F.
W dniu 14 listopada 2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę w
sprawie sporządzania sprawozdań finansowych
Spółki według zasad określonych przez MSR i
MSSF.
W dniu 23 listopada 2016 roku Jednostka zawarła z INVEN Group Sp. z o.o. umowę o
świadczenie usług w zakresie organizacji finansowania w celu zapewnienia dalszego rozwoju
Emitenta w obszarze sprzedaży "Abonamentu
na słońce". W ramach świadczonych usług na
rzecz Spółki, INVEN Group Sp. z o.o. miała zająć
się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.
W dniu 14 grudnia 2016 roku Emitent otrzymał
obustronnie podpisany list intencyjny z Nest
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką
zależną Columbus Energy Finanse sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie. Podpisany dokument
wieńczy etap negocjacji, będąc wyrazem intencji
stron w sprawie długoterminowej współpracy
dotyczącej finansowania produktu Spółki „Abonament na słońce”.

2017
W dniu 6 lutego 2017 roku Zarząd Columbus
Energy S.A. działając na podstawie stosownych
upoważnień uchwałę numer 1/02/2017 w
sprawie emisji obligacji serii A, do 3.000 sztuk
obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000,00 złotych.
Po dojściu emisji Obligacji do skutku
zgodnie z założeniami Spółka wprowadziła
przydzielone Obligacje do obrotu i notowań w
alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent zaoferował Obligacje serii A w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób,
na zasadach opisanych w Warunkach Emisji.
W dniu 2 marca 2017 roku Zarząd Emitenta
podjął uchwałę nr 1/03/2017 w sprawie dojścia
do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału. Na podstawie przedmiotowej uchwały
dokonano przydziału 1115 sztuk obligacji zwyStrona 7 z 12

kłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej
1.000 zł każda, o łącznej wartości 1.115.000 zł.
Spółka wykupiła Obligacje serii A w terminie 24
miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości
nominalnej w dniu 1 marca 2019 roku zgodnie z
Warunkami Emisji.
W dniu 6 marca 2017 roku Emitent podpisał z
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę
współpracy, przez którą Bank zobowiązał się do
finansowania klientów, którzy spełnią warunki
określone w odpowiedniej ofercie produktowej.
Umowa zawarta została na czas nieoznaczony.
Bank zobowiązał się do przekazania na rachunek
Emitenta środków finansowych wynikających z
zawartych umów z klientami Emitenta. Podpisanie przez Emitenta umowy z NEST Bank S.A.
było pierwszym etapem zaangażowania we
współpracę, polegającym na współfinansowaniu
klientów oraz było kontynuacją podpisanego
obustronnie listu intencyjnego w dniu 14 grudnia 2016 roku.
W dniu 13 marca 2017 roku Zarząd Columbus
Energy S.A. na podstawie stosownych upoważnień podjął uchwałę, o emisji od 2.000 do
5.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda
i o łącznej wartości nominalnej od 2.000.000,00
do 5.000.000,00 złotych. Po dojściu emisji Obligacji do skutku, zgodnie z założeniami Spółka
przydzielone Obligacje wprowadziła do obrotu i
notowań w alternatywnym systemie obrotu na
rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obligacje były oferowane w trybie w trybie
oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9
Ustawy o ofercie. Dokumentem zawierającym
informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie
było memorandum informacyjne sporządzone
zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Oferowanie Obligacji nastąpiło za pośrednictwem
firmy inwestycyjnej.
W dniu 30 marca 2017 roku Zarząd Emitenta
podjął uchwałę nr 3/03/2017 w sprawie dojścia
do skutku emisji Obligacji serii B oraz ich przydziału. Na podstawie przedmiotowej uchwały
dokonano przydziału 4.335 sztuk obligacji na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł

każda, o łącznej wartości 4.335.000 zł. Spółka
wykupi Obligacje serii B w terminie 24 miesięcy
od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje serii B są zabezpieczone. Dzień, w
którym Obligacje podlegać będą wykupowi,
określony został na dzień 30 marca 2019 roku.
W dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd Columbus
Energy S.A. na podstawie stosownych upoważnień podjął uchwałę nr 1/07/2017, o emisji od
1.000 do 3.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00
złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do
3.000.000,00 złotych. Po dojściu emisji Obligacji
do skutku, zgodnie z założeniami Zarząd Emitenta dokonał wprowadzenia przydzielonych
Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym
systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Emitent oferował Obligacje serii
C w ramach oferty prywatnej, skierowanej do
nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych
w Warunkach Emisji.
W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Emitenta
podjął uchwałę nr 2/07/2017 w sprawie dojścia
do skutku emisji Obligacji serii C oraz ich przydziału. Na podstawie przedmiotowej uchwały
dokonano przydziału 1.090 sztuk obligacji na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł
każda, o łącznej wartości 1.090.000 zł. Emisja
obligacji została przeprowadzona w trybie emisji
prywatnej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia
15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015
poz. 238) oraz zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji. Spółka wykupi Obligacje serii C w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich
wartości nominalnej, powiększonej o naliczone
odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje
serii C są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 26 lipca 2019 roku.
W dniu 18 września 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. działając na podstawie stosownych upoważnień podjął uchwałę numer
1/09/2017 o emisji od 1.000 do 5.000 sztuk
obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 1.000.000,00 do
5.000.000,00 złotych. Po dojściu emisji Obligacji
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do skutku, zgodnie z założeniami Zarząd Emitenta dokonał wprowadzenia przydzielonych
Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym
systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Obligacje były oferowane w
trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, tj. w
trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3
Ustawy o ofercie i w sposób wskazany w art. 7
ust. 9 Ustawy o ofercie. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i
Emitencie było memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Oferowanie Obligacji nastąpiło za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
W dniu 5 października 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. podjął uchwałę numer
1/10/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji
Obligacji serii D oraz ich przydziału ("Uchwała").
finansowanie bieżącej działalności Emitenta wynikającej z realizacji instalacji fotowoltaicznych.
W dniu 14 marca 2018 r. miało miejsce pierwsze
notowanie obligacji Emitenta serii C i D na ASO
Catalyst.
W dniu 8 maja 2018 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany §6 statutu Spółki,
dokonując scalenia dotychczasowych Akcji serii
A-F w liczbie 283 359 139 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda, do 40 479 877 Akcji serii A1
o wartości nominalnej 1,89 zł każda. Zmiana statutu w powyższym zakresie została wpisana do
rejestru w dniu 28 września 2018 roku.
21 września 2018 r. Emitent podpisał umowę
partnerską w zakresie sprzedaży, montażu, uruchamiania i serwisu przez Emitenta pomp ciepła
marki Viessmann.
22 listopada 2018 r. dokonane zostało (w tym w
systemie KDPW w odniesieniu do akcji zdematerializowanych) scalenie Akcji Emitenta związane
ze zmianą statutu dokonaną uchwałami Walnego
Zgromadzenia z 8 maja 2018 r. Akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 0,27 zł. zostały
scalone w stosunku 7:1 oraz uzyskały wartość
nominalną 1,89 zł. 18 grudnia 2018 r. Spółka
rozwiązała umowę o świadczenie usług w zakre-

Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 4.535 sztuk Obligacji na okaziciela
serii D. Spółka wykupi Obligacje serii D w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich
wartości nominalnej, powiększonej o naliczone
odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje
serii D
są zabezpieczone. Dzień, w którym
Obligacje podlegać będą wykupowi, określony
został na dzień 4 października 2019 roku.
2018
W dniu 8 marca 2018 r. Emitent zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w
Warszawie umowę kredytu odnawialnego na
kwotę limitu kredytowego 1,3 mln zł, z okresem
dostępności linii kredytowej do 7 marca 2019 r.
Środki finansowe pochodzące z linii kredytowej
przeznaczane
są
na
sie organizacji finansowania Emitenta w obszarze
sprzedaży produktu „Abonament na Słońce” zawartą z INVEN Group Sp. z o.o. z 23 listopada
2016 r. oraz zawarła z tą spółką nową umowę
dotyczącą współpracy w zakresie pozyskiwania
finansowania działalności Spółki, sprzedaży wierzytelności posiadanych przez Spółkę oraz sprzedaży akcji Spółki.
2019
W pierwszym kwartale 2019 r. do Grupy Kapitałowej Columbus Energy dołącza spółka zależna
GoBloo Sp. z o.o. W drugim kwartale 2019 r.
wprowadzona została nowa oferta, dzięki której
instalacja od Columbus Energy to nie tylko najwyższej klasy technologia (panele monokrystaliczne HALF CUT, 315 Wp i więcej). W trzecim
kwartale 2019 r. Rozpoczęliśmy budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej - pierwszy etap konsekwentnie realizowanej strategii Columbus Energy
polegającej na rozwoju długoterminowych inwestycji fotowoltaicznych. Budowa nowych projektów farm będzie skutkować przyłączeniem do
sieci w przyszłym roku 10,5 MWp nowych mocy
OZE.
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2.2

Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki zależne, współzależne i
stowarzyszone

Jednostka dominująca – Columbus Energy S.A. posiada głosy i udziały w następujących jednostkach:

Jednostka

Ilość posiadanych udziałów
(szt.)

Wartość posiadanych
udziałów (zł)

Udział
w kapitale
podstawowym
(%)

Ilość posiadanych głosów
(szt.)

w głosach (%)

Udział

Jednostki zależne
Columbus
Energy Finanse
Sp. z o.o.
GoBloo
Sp. z.o.o.
Eko Energia II
Sp. z o.o.
Eko Energia –
Fotowoltaika
Domaniew II
Sp. z o.o.
Columbus
Profit
Sp. z o.o.
New Energy
Investments
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 113
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 166
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 172
Sp. z o.o.

2 000

200 000

100

2 000

100

2 500

250 000

100

2 500

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

2 500

250 000

100

2 500

100

58

5 800

100

58

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100
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Jednostka

Ilość posiadanych udziałów
(szt.)

Wartość posiadanych
udziałów (zł)

Udział
w kapitale
podstawowym
(%)

Ilość posiadanych głosów
(szt.)

w głosach (%)

Udział

Jednostki zależne
Elektrownia
PVPL 173
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 174
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 187
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 188
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 213
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 221
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 288
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 321
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 388
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 421
Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100
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Jednostka

Ilość posiadanych udziałów
(szt.)

Jednostki współzależne
Smile Energy
50 000
S.A.
Columbus
50 000
Elite S.A.
Ecowolt 1
50
Sp. z o.o.
Ecowolt 2
50
Sp. z o.o.
Ecowolt 9
50
Sp. z o.o.
Ecowolt 18
50
Sp. z o.o.
Greenprojekt
50
16 Sp. z o.o.

Wartość posiadanych
udziałów (zł)

Udział
w kapitale
podstawowym
(%)

Ilość posiadanych głosów
(szt.)

w głosach (%)

Udział

50 000

50

50 000

50

50 000

50

50 000

50

2 500

50

50

50

2 500

50

50

50

2 500

50

50

50

2 500

50

50

50

2 500

50

50

50

Jednostki stowarzyszone
Nie występują

W grupie kapitałowej istnieją powiązania m.in.
organizacyjne polegające na tym, że spółka
nadrzędna faktycznie prowadzi politykę finansową i zakupową spółek powiązanych i zaangażowanych w kapitale.
Columbus Energy S.A. wskazuje, że posiadany
przez nią udział w kapitale zakładowym oraz
głosach w spółkach Columbus Energy Finanse
Sp. z o.o., GoBloo Sp. z o.o., Eko Energia II Sp. z
o.o.,
EkoEnergia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z
o.o., Columbus Profit Sp. z o.o. oraz New Energy Investments Sp. z o.o., PVPL 113 sp. z o.o.,
PVPL 166 sp. z o.o., PVPL 172 sp. z o.o.,
PVPL 173 sp. z o.o., PVPL 174 sp. z o.o.,
PVPL 187 sp. z o.o., PVPL 188 sp. z o.o.,

PVPL 213 sp. z o.o., PVPL 221 sp. z o.o.,
PVPL 288 sp. z o.o., PVPL 321 sp. z o.o.,
PVPL 388 sp. z o.o., PVPL 421 sp. z o.o. wynosi
100%.
Columbus Energy S.A. kwalifikuje w/w spółki
jako podmioty zależne, ponieważ Columbus
Energy S.A. pozostaje jedynym ich wspólnikiem
oraz faktycznie prowadzi politykę finansową i
zakupową Grupy Kapitałowej Columbus Energy.
Działalność operacyjna Columbus Energy Finanse Sp. z o.o., GoBloo Sp. z o.o., Eko Energia
II Sp. z o.o., Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. oraz Columbus Profit Sp. z o.o.
jest prowadzona i kontrolowana przez Columbus
Energy
S.A.
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1.1

Spółki Grupy Kapitałowej, do której należy Jednostka Dominująca oraz jednostki zależne,
współzależne i stowarzyszone

Jednostka Dominująca – Columbus Energy S.A. będąc Jednostką Dominującą posiada głosy i udziały
w następujących jednostkach:

Jednostka

Udział

Ilość posiada-

Wartość po-

Ilość posiada-

Udział

nych udziałów

siadanych

(szt.)

udziałów (zł)

podstawowym

nych głosów

w głosach

(szt.)

(%)

2 000

200 000

100

2 000

100

2 500

250 000

100

2 500

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

2 500

250 000

100

2 500

100

58

5 800

100

58

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

w kapitale
(%)

Jednostki zależne
Columbus
Energy Finanse
Sp. z o.o.
GoBloo
Sp. z.o.o.
Eko Energia II
Sp. z o.o.
Eko Energia –
Fotowoltaika
Domaniew II
Sp. z o.o.
Columbus
Profit
Sp. z o.o.
New Energy
Investments
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 113
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 166
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 172
Sp. z o.o.
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Jednostka

Udział

Ilość posiada-

Udział

nych głosów

w głosach

(szt.)

(%)

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

100

5 000

100

100

100

50

2 500

50

50

50

50

2 500

50

50

50

Ilość posiada-

Wartość po-

nych udziałów

siadanych

(szt.)

udziałów (zł)

podstawowym

100

5 000

100

w kapitale
(%)

Jednostki zależne
Elektrownia
PVPL 173
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 174
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 187
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 188
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 213
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 221
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 288
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 321
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 388
Sp. z o.o.
Elektrownia
PVPL 421
Sp. z o.o.
Ecowolt 1
Sp. z o.o.
Ecowolt 2
Sp. z o.o.
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Ecowolt 9
Sp. z o.o.
Ecowolt 18
Sp. z o.o.
Greenprojekt
16 Sp. z o.o.

50

2 500

50

50

50

50

2 500

50

50

50

50

2 500

50

50

50

Grupa uznała, że kontroluje spółki Ecowolt 1 Sp. z o.o., Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9
Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o., Greenprojekt 16 Sp. z o.o., w wyniku posiadania potencjalnych praw
głosu poprzez posiadane opcje wykupu pozostałych udziałów od ich aktualnych właścicieli, w związku
z powyższym inwestycje te wykazane są jako inwestycje w jednostki zależne.

Jednostka

Udział

Ilość posiada-

Udział

nych głosów

w głosach

(szt.)

(%)

50

50 000

50

50

50 000

50

Ilość posiada-

Wartość po-

nych udziałów

siadanych

(szt.)

udziałów (zł)

podstawowym

50 000

50 000

50 000

50 000

w kapitale
(%)

Jednostki współzależne
Smile Energy
S.A.
Columbus
Elite S.A.

Jednostki stowarzyszone
Nie występują
W grupie kapitałowej istnieją powiązania m.in.
organizacyjne polegające na tym, że spółka nadrzędna faktycznie prowadzi politykę finansową i
zakupową spółek powiązanych i zaangażowanych w kapitale.
Columbus Energy S.A. wskazuje, że posiadany
przez nią udział w kapitale zakładowym oraz
głosach w spółkach Columbus Energy Finanse
Sp. z o.o., GoBloo Sp. z o.o., Eko Energia II Sp. z
o.o., EkoEnergia-Fotowoltaika Domaniew II Sp.
z o.o., Columbus Profit Sp. z o.o. oraz New
Energy Investments Sp. z o.o., PVPL 113 sp. z
o.o., PVPL 166 sp. z o.o., PVPL 172 sp. z o.o.,
PVPL 173 sp. z o.o., PVPL 174 sp. z o.o.,
PVPL 187 sp. z o.o., PVPL 188 sp. z o.o.,
PVPL 213 sp. z o.o., PVPL 221 sp. z o.o.,

PVPL 288 sp. z o.o., PVPL 321 sp. z o.o.,
PVPL 388 sp. z o.o., PVPL 421 sp. z o.o. wynosi
100 %.
Columbus Energy S.A. kwalifikuje w/w spółki
jako podmioty zależne, ponieważ Columbus
Energy S.A. pozostaje jedynym ich wspólnikiem
oraz faktycznie prowadzi politykę finansową i
zakupową Grupy Kapitałowej Columbus Energy.
Działalność operacyjna Columbus Energy Finanse Sp. z o.o., GoBloo Sp. z o.o., Eko Energia II Sp.
z o.o., Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II
Sp. z o.o. oraz Columbus Profit Sp. z o.o. jest
prowadzona i kontrolowana przez Columbus
Energy S.A.
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Firma spółki:

Columbus Energy Finanse Sp. z. o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

KRS

0000625712
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Organ prowadzący rejestr

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

REGON

364899205

NIP

9452196124

Kapitał zakładowy

200 000 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

64.91.Z – Leasing finansowy

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Spółka celowa Columbus Energy Finanse Sp. z
o.o. („CEF”) została zawiązana aktem założycielskim z dnia 30 maja 2016 r. Jednostka Dominująca objęła w spółce zależnej wszystkie udziały
tj. 2.000 udziałów o wartości 100 zł każdy
udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym, co daje 100 % udziałów w
kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 1 lipca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

0000625712. Przedmiotem działalności CEF
jest pośrednictwo finansowe i zarządzanie należnościami.
Aktualnie CEF odpowiada głównie za gromadzenie opłat abonamentowych od klientów,
monitorowanie terminowości spłat, aktualizację
harmonogramów i windykację. CEF występuje w
roli pośrednika finansowego, wykonującego
czynności związane z działalnością bankową
zlecone zgodnie z zawartymi umowami. CEF
współpracuje w tym zakresie głównie z Nest
Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A.,
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Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Open
Finance. Pośrednictwo realizowane przez CEF
polega na takich czynnościach jak: oferowanie
produktów bankowych klientom, informowanie
o produktach bankowych i ich właściwościach,
informowanie o prawach klientów, weryfikacja
tożsamości klientów, pomoc klientom w gromadzeniu wymaganych dokumentów i wypełnianiu
formularzy, gromadzenie weryfikacja i przekazywanie do banku dokumentacji klientów,
wprowadzenie wniosków do aplikacji bankowej
(o ile taka jest udostępniana CEF), przechowy-

wanie dokumentów, podpisywanie umów kredytowych w imieniu banku.
Produktami bankowymi, w których dystrybucji
pośredniczy CEF są kredyty ratalne na zakup
towarów i usług, będące kredytami konsumenckimi, przeznaczone dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Z tytułu
świadczenia usług na rzecz danego banku CEF
otrzymuje prowizję uzależnioną od wysokości
udzielonego klientowi przez bank finansowania.
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Firma Spółki

GoBloo Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków

KRS

0000780618
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Kra-

Organ prowadzący rejestr

kowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

3830533470

NIP

9452226871

Kapitał zakładowy

250 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
100%
100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Janusz Sterna

Prezes Zarządu

Spółka celowa GoBloo Sp. z o.o. została zawiązana aktem założycielskim z dnia 6 marca 2019 r.
Jednostka objęła w spółce zależnej wszystkie
udziały tj. 2.500 udziałów o wartości 100 zł każdy
udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym, co daje 100 % udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu
wspólników.

Spółka GoBloo Sp. z o.o. jest spółką celową Columbus Energy S.A., która działa w sektorze klienta biznesowego (B2B). Spółka zależna została
utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 8 kwietnia 2019 r.
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000780618.
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Firma Spółki

Eko Energia II Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

05-840 Brwinów, Domaniew 60A

KRS

0000458856
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy

Organ prowadzący rejestr

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

146636383

NIP

5342491050

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 9 lipca 2019 r. Columbus Energy S.A.
nabyła od dwóch osób fizycznych 100 udziałów
o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym spółki Eko Energia II Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Domaniewie,
celem kontynuowania projektu rozpoczętego
przez przedmiotową spółkę, którym jest budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do
999 kWp, zlokalizowanej w obwodzie Adamowa
Góra w województwie mazowieckim. Udziały w
Eko Energia II Sp. z o.o. zostały nabyte za łączną
kwotę 113 713,21 zł. Spółka Columbus Energy
S.A.

jako kupujący zobowiązała się do spłaty pożyczek w łącznej kwocie 352 705,64 zł, udzielonych przez Sprzedających na rzecz Eko Energia
II Sp. z o.o. Poprzez nabycie na własność ww.
udziałów Jednostka Dominująca nabyła wszelkie przynależne do nich prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników oraz prawa do dywidendy, a także inne prawa korporacyjne oraz majątkowe związane z własnością tych udziałów.
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Firma Spółki

Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000453233
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

Organ prowadzący rejestr

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

REGON

146559300

NIP

5342490323

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 9 lipca 2019 r. Columbus Energy S.A.
nabył od dwóch osób fizycznych 100 udziałów,
o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym spółki Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Pruszkowie, celem kontynuowania
projektu rozpoczętego przez wskazaną Spółkę,
którym jest budowa farmy fotowoltaicznej, o
łącznej mocy do 999 kWp, zlokalizowanej w
obwodzie Erminów w województwie

mazowieckim. Udziały zostały nabyte za łączną
kwotę 143 786,78 zł. Spółka Columbus Energy
S.A. jako kupujący zobowiązała się do spłaty
pożyczek w łącznej kwocie 318 503,28 zł,
udzielonych przez jednego sprzedającego na
rzecz Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II
Sp. z o.o. Poprzez nabycie na własność ww.
udziałów Jednostka Dominująca nabyła wszelkie przynależne do nich prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników oraz prawa do dywidendy, a także inne prawa korporacyjne oraz majątkowe związane z własnością tych udziałów.
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Firma Spółki

Columbus Profit Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

Kraków 31-357, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000807376
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

Organ prowadzący rejestr

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

REGON

384557825

NIP

9452230832

Kapitał zakładowy

250 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa;
doradztwo podatkowe
100%
100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Magdalena Nicpoń

Prezes Zarządu

Spółka celowa Columbus Profit Sp. z o.o. została
zawiązana aktem założycielskim z dnia 19 września 2019 r. Jednostka objęła w spółce zależnej
wszystkie udziały tj. 2.500 udziałów o wartości
100 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w
całości wkładem pieniężnym, co daje 100 %
udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na
zgromadzeniu wspólników. Rejestracja spółki
celowej nastąpiła w dniu 7 października 2019 r.

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000807376. Spółka Columbus Profit
Sp. z o.o. jest spółką celową Columbus Energy
S.A., która świadczy usługi rachunkowoksięgowe, związane z doradztwem podatkowym, pozyskiwaniem pracowników oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Strona 9 z 32

Firma Spółki

New Energy Investments Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

KRS

0000645619
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

Organ prowadzący rejestr

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

REGON

365805241

NIP

5272785408

Kapitał zakładowy

5 800 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Paweł Urbański

Prezes Zarządu

Janusz Sterna

Członek Zarządu

W dniu 2 listopada 2016 r. Zarząd Columbus
Energy Spółki Akcyjnej założył z osobą prawną
INVEN Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie spółkę New Energy
Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma wykorzystywać kompetencje i doświadczenie INVEN Group Sp. z o.o.w
zakresie przygotowania dużych inwestycji energetycznych oraz doświadczenia Columbus Energy S.A. w technologii fotowoltaicznej. Zespół

INVEN Group Sp. z o.o. tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży elektroenergetycznej, między innymi z pracy w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej. Od 2009 roku
INVEN Group Sp. z o.o. pracował przy przygotowaniu kilkunastu projektów kogeneracyjnych
o łącznej mocy blisko 200 MWe i wartości ok. 1
mld zł z udziałem branżowych inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym występował
również jako współinwestor. Zgodnie z założeStrona 10 z 32

niami spółka New Energy Investments Sp. z o.o.
(„NEI”) zajmuje się rozwojem projektów energetycznych w dwóch obszarach:
Farmy fotowoltaiczne,
Kogeneracja gazowa, biomasa, waste
to energy.
W dniu 28 listopada 2019 roku Zarząd Columbus Energy S.A. zgodnie ze swoją strategią rozwoju działalności nabył 40 udziałów NEI sp. z
o.o. od INVEN Group sp. z o.o. i tym samym

Columbus Energy S.A. stała się̨ jedynym wspólnikiem NEI sp. z o.o.
Obecnie NEI posiada w portfelu ok. 100 projektów, w których rozwija instalacje o łącznej mocy
ponad 100 MW, przy czym pierwsze z projektów będą̨ umożliwiać uczestnictwo w aukcjach
organizowanych przez URE już w 2020 roku.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000679749
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

367345565

NIP

8522631873

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale

zakładowym spółki Elektrownia PVPL 113 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Szczecinie, celem realizacji projektu instalacji
farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000751063
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

381434424

NIP

8522650304

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym

spółki Elektrownia PVPL 166 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, celem realizacji projektu instalacji farmy
fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000694121
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

368251754

NIP

8522634989

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 172 Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Szczecinie, celem realizacji projektu instalacji
farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000782403
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

383125383

NIP

8522655655

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 173 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000759966
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

381927121

NIP

8522652303

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elekrownia PVPL 174 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000727253
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

369955167

NIP

8522643557

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 187 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000726910
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

380063322

NIP

8522644580

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 188 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000680455
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

367399590

NIP

8522631991

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 213 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000733202
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

0000733202

NIP

8522645616

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 221 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000727254
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

369954848

NIP

8522643540

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 288 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000712157
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

369184907

NIP

8522639107

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 321 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000724928
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

369916010

NIP

8522643155

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 388 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS

0000782438
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

Organ prowadzący rejestr

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

REGON

383125584

NIP

8522655678

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Marek Siemoński

Członek Zarządu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy
S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki

Elektrownia PVPL 421 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.
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Firma Spółki

Columbus Elite S.A.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000801481
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

Organ prowadzący rejestr

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

REGON

38432743300000

NIP

9452230200

Kapitał zakładowy

100 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usłu-

Przedmiot przeważającej działalności

gowa, gdzie indziej nieklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

50%
50%

Charakter dominacji

Współzależna

Zarząd

Funkcja

Paweł Bednarek

Prezes Zarządu

Rafał Kołłątaj

Wiceprezes Zarządu

Spółka celowa Columbus Elite S.A. została za-

piła w dniu 9 września 2019 r. przez Sąd Rejo-

wiązana aktem zawiązania z dnia 24 maja 2019

nowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI

r. Columbus Energy S.A. objęła w spółce współ-

Wydział

zależnej 50 % akcji tj. 50 000 akcji o wartości

0000801481.

1,00 zł każda akcja. Akcje zostały pokryte w

utworzona na czas nieokreślony. Przedmiotem

całości wkładem pieniężnym, co daje 50 % akcji

działalności Spółki Columbus Elite Spółka Ak-

w kapitale zakładowym i w głosach na walnym

cyjna jest pozostała finansowa działalność usłu-

zgromadzeniu. Rejestracja spółki celowej nastą

gowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłą-

Gospodarczy
Spółka

KRS

pod

numerem

współzależna

została
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czeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

gy S.A. zleca Columbus Elite S.A. czynności po-

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza

średnictwa w zakresie oferowania produktów i

siecią sklepową, straganami i targowiskami, re-

usług Emitenta Columbus Energy S.A., w tym w

klama, pozostałe pośrednictwo pieniężne oraz

szczególności przeprowadzanie audytów ener-

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele re-

getycznych nieruchomości klientów, pozyskiwa-

klamowe w mediach elektronicznych (Internet).

nie podstawowych informacji technicznych i

Columbus Elite S.A. podpisała w dniu 24 maja

dotyczących zużycia energii elektrycznej według

2019 roku z Columbus Energy S.A. umowę

standardów Columbus Energy S.A.

agencyjną, na podstawie, której Columbus Ener-
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Firma Spółki

Ecowolt 1 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres
KRS

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60
0000552947
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Organ prowadzący rejestr

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

361279590

NIP

6922508218

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

50%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

50%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 5 września 2019 roku Columbus Energy
S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł,
stanowiących 50 % udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 1 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie celem kontynuowania projektów rozpoczętych
przez wskazaną spółkę, którym jest budowa
pięciu farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy do
998 kWp,

zlokalizowanych w gminach Radwanice i Rudna
w województwie dolnośląskim. Na mocy umowy
Columbus Energy S.A. będzie odpowiadała za
szereg prac związanych z rozwojem projektów
fotowoltaicznych, organizację finansowania na
potrzeby prac deweloperskich i budowy farm,
realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla inwestora końcowego.
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Firma Spółki

Ecowolt 2 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres
KRS

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60
0000553090
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Organ prowadzący rejestr

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

361285425

NIP

6922508247

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

50%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

50%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 5 września 2019 roku Columbus Energy
S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł,
stanowiących 50 % udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 2 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie,
celem kontynuowania projektów rozpoczętych
przez wskazaną spółkę, którym jest budowa
dwóch farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy

do 998 kWp, zlokalizowanych w gminie Rudna
w województwie dolnośląskim. Na mocy umowy
Columbus Energy S.A. będzie odpowiadała za
szereg prac związanych z rozwojem projektów
fotowoltaicznych, organizację finansowania a
potrzeby prac deweloperskich i budowy farm,
realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla inwestora końcowego.
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Firma Spółki

Ecowolt 9 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres
KRS

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60
0000629938
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Organ prowadzący rejestr

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

365022220

NIP

6322015281

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

50%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

50%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 5 września 2019 roku Columbus Energy
S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł,
stanowiących 50 % udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 9 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie,
celem kontynuowania projektu rozpoczętego
przez wskazaną spółkę, którym jest budowa
farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy

do 490 kWp, zlokalizowanej w gminie Rudna w
województwie dolnośląskim. Na mocy umowy
Columbus Energy S.A. będzie odpowiadała za
szereg prac związanych z rozwojem projektu
fotowoltaicznego, organizację finansowania na
potrzeby prac deweloperskich i budowę farmy,
realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla inwestora końcowego.
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Firma Spółki

Ecowolt 18 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres
KRS

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60
0000719749
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Organ prowadzący rejestr

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

369631364

NIP

6322019600

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

50%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

50%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 5 września 2019 r. Columbus Energy
S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł,
stanowiących 50 % udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 18 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie,
celem kontynuowania projektu rozpoczętego
przez wskazaną spółkę, którym jest budowa
farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do

966 kWp, zlokalizowanej w gminie Skołoszyn w
województwie podkarpackim. Na mocy umowy
Columbus Energy S.A. będzie odpowiadała za
szereg prac związanych z rozwojem projektu
fotowoltaicznego, organizację finansowania na
potrzeby prac deweloperskich i budowę farmy,
realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla inwestora końcowego.
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Firma Spółki

Greenprojekt 16 Sp. z.o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres
KRS

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60
0000685754
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Organ prowadzący rejestr

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

367757397

NIP

6322017682

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

50%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

50%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 5 września 2019 roku Columbus Energy
S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł,
stanowiących 50 % udziału w kapitale zakładowym spółki Greenprojekt 16 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, celem kontynuowania projektu rozpoczętego przez wskazaną spółkę, którym jest budowa
dwóch farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy

do 998 kWp, zlokalizowanych w gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim.
Na mocy umowy Columbus Energy S.A. będzie
odpowiadała za szereg prac związanych z rozwojem projektów fotowoltaicznych, organizację
finansowania na potrzeby prac deweloperskich i
budowy farm, realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla
inwestora końcowego.
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Firma Spółki

SMILE ENERGY S.A.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

KRS

0000808265
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

Organ prowadzący rejestr

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

REGON

385009304

NIP

9452232185

Kapitał zakładowy

100 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
50%
50%

Charakter dominacji

Współzależna

Zarząd

Funkcja

Janusz Sterna

Członek Zarządu

Robert Gavin Miles

Członek Zarządu

Spółka celowa SMILE ENERGY S.A. została
zawiązana aktem zawiązania z dnia 28 marca
2019 r. Columbus Energy S.A. objęła w spółce
współzależnej 50 % akcji tj. 50 000 akcji o wartości 1,00 zł każda akcja. Akcje zostały pokryte
w całości wkładem pieniężnym, co daje 50 %
akcji w kapitale zakładowym i w głosach na

walnym zgromadzeniu. Spółka SMILE ENERGY
S.A. jest spółką celową Columbus Energy S.A.,
która ma zajmować się wypracowaniem na polski rynek oferty typu Power Purchase Agreement lub/i Power Lease Agreement (umowy
dzierżawy dużych instalacji dla korporacji lub/i
jednostek samorządu terytorialnego).
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota

31.03.2020

31.03.2019

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

4.1

125 497,49

21 740,17

392,15

785,81

125 889,64

22 525,98

-747,44

-235,55

Zużycie surowców i materiałów

-16 522,59

-9 604,37

Usługi obce

-24 324,79

-6 547,39

-6 779,93

-2 119,53

-225,36

-38,91

-54 425,75

-530,95

-3 176,85

-493,63

-385,20

-25,67

19 301,74

2 929,97

Pozostałe przychody
Razem przychody z działalności operacyjnej
Amortyzacja

Koszty świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozostałe koszty
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk ze zbycia udziałów

0,00

0,00

-1 278,43

-727,14

-8,06

-0,44

18 015,24

2 202,39

4 508,69

588,48

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

13 506,55

1 613,91

ZYSK (STRATA) NETTO

13 506,55

1 613,91

Zysk (strata) netto przypadająca:

13 506,55

1 613,91

Akcjonariuszom jednostki dominującej

13 506,55

1 613,91

Udziałom niedającym kontroli

0,00

0,00

Pozostałe całkowite dochody

0,00

0,00

Pozostałe całkowite dochody netto razem

0,00

0,00

Zysk (strata) na akcję (w zł/gr na jedną akcję)

0,00

0,00

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

0,00

0,00

Koszty finansowe
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych i powiązanych
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

4.4

Zwykły

4.5

0,33

0,04

Rozwodniony

4.5

0,21

0,04

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

Nota

31.03.2020

31.12.2019

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

5.1

566,75

459,65

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

5.1

9 892,09

10 136,89

Wartość firmy

5.2

3 833,36

3 833,36

Pozostałe aktywa niematerialne

5.2

114,85

124,25

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych

5.3

91,94

111,57

214,36

161,33

0,00

0,00

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa finansowe

5.4

0,00

0,00

Udzielone pożyczki

5.4

4 341,91

10 072,48

19 055,27

24 899,53

Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy

5.5

94 119,29

62 513,06

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

5.6

57 765,23

27 107,50

500,00

500,00

0,00

0,00

9 367,56

3 257,52

23 899,21

23 847,39

0,00

0,00

Aktywa obrotowe razem

185 651,29

117 225,47

AKTYWA RAZEM

204 706,56

142 125,00

Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Udzielone pożyczki krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

5.7
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PASYWA
Kapitał własny

Nota

31.03.2020

31.12.2019

5.8

Wyemitowany kapitał akcyjny

76 506,97

76 506,97

0,00

0,00

-38 005,69

-40 083,67

Zyski zatrzymane

9 203,16

-3 861,96

Udziały niekontrolujące

2 068,01

2 068,01

49 772,44

34 629,35

110,25

420,13

25 222,39

18 523,95

7 500,68

7 484,98

83,24

25,07

8 848,82

8 622,78

41 765,38

35 076,90

Akcje własne
Kapitał rezerwowy

Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Kredyty i pożyczki

5.9

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

5.11

61 560,57

34 563,75

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

5.10

78,26

80,08

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

5.9

17 349,89

9 794,66

Bieżący podatek dochodowy

8 378,05

3 566,71

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 617,94

1 340,63

Zobowiązania z tytułu leasingu

1 076,40

1 551,76

15 632,52

16 819,43

0,00

0,00

7 475,10

4 701,74

Zobowiązania krótkoterminowe razem

113 168,73

72 418,75

Zobowiązania razem

154 934,12

107 495,65

PASYWA RAZEM

204 706,56

142 125,00

Zaliczki od kontrahentów
Zobowiązania kontraktowe z niezakończonych świadczeń
Pozostałe zobowiązania

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nota
Stan na 1 stycznia 2019

Kapitał
podstawowy

Kapitał
rezerwowy

Zyski zatrzymane

Udziały niekontrolujące

Razem

76 506,97

-44 903,23

-15 326,31

0,00

16 250,45

Podział wyniku za 2018 rok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emisja akcji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korekta wartości firmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konwersja pożyczek i obligacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program motywacyjny dla pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nabycie jednostek zależnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe

0,00

0,00

-27,04

0,00

-27,04

Zysk /(strata)netto

0,00

0,00

1 613,91

0,00

1 613,91

Stan na 31 marca 2019

76 506,97

-44 903,27

-13 739,44

0,00

17 837,34

Stan na 1 stycznia 2020

76 506,97

-40 083,67

-3 861,96

2 068,01

34 629,35

Podział wyniku za 2019 rok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emisja akcji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korekta wartości firmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konwersja pożyczek i obligacji

0,00

2 077,98

0,00

0,00

2 077,98

Program motywacyjny dla pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nabycie jednostek zależnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe

0,00

0,00

-441,43

0,00

-441,43

Zysk /(strata)netto

0,00

0,00

13 506,55

0,00

13 506,55

76 506,97

-38 005,69

9 203,16

2 068,01

49 772,44

Stan na 31 marca 2020

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota

Za okres zakończony
31.03.2020

Za okres zakończony
31.03.2019

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

18 015,24

2 202,39

Amortyzacja

747,44

235,55

Odsetki i udziały w zyskach

743,30

-31,66

Zysk/strata z udziałów z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

0,00

0,44

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań
Pozostałe przepływy
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

7.1.

335,48

105,67

-25 633,69

-7 193,18

-30 473,69

10 048,72

28 598,88

-3 514,17

-253,27

-442,63

-7 920,31

-1 411,13

-91,76

72,94

-8 012,07

-1 338,19

-147,10

-63,76

-748,40

0,00

-5 969,03

0,00

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie wartości niematerialnych
Udzielone pożyczki
Inwestycje w jednostkę stowarzyszoną i powiązanych
Wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji

0,00

0,00

Odsetki otrzymane

214,59

247,24

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek

566,51

991,83

Wpływy ze zbycia udziałów

0,00

0,00

Połączenie jednostek gospodarczych

0,00

0,00

-6 083,43

1 175,31

14 749,60

0,00

Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

-700,00

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

7 555,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

-5 450,00

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-249,32

-48,34

Spłata odsetek

-366,83

-291,12

13,88

-69,15

14 147,33

996,39

Inne wydatki finansowe
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC
OKRESU
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

51,82

3 509,89

23 847,39

3 272,19

0,00

0,00

23 899,21

6 782,08
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INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU
1. Informacje ogólne
1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności
COLUMBUS ENERGY S.A. (dalej „Spółka” lub „Jednostka dominująca”) z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 20, kod pocztowy 31-357.
Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373608.
Przedmiotem przeważającej działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest sprzedaż
i montaż instalacji fotowoltaicznych.
Jednostka Dominująca Grupy Columbus Energy S.A. powstała w wyniku połączenia Columbus Capital
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS 0000373608) z Columbus Energy Spółka Akcyjna (KRS
0000425536) oraz zmiany firmy Spółki z Columbus Capital S.A. na Columbus Energy S.A. zarejestrowanego w dniu 18 marca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Grupa prowadzi działalność głownie w zakresie sprzedaży i montażu instalacji do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej w technologii monokrystalicznej i polikrystalicznej (instalacji fotowoltaicznych) dla gospodarstw domowych i biznesu, oferując również instrumenty wsparcia dla klienta w finansowaniu nabycia takich instalacji. Obecny profil działalności (przeważająca sprzedaż instalacji z udzieleniem finansowania), ukształtował się w roku 2018.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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1.2. Struktura Grupy Kapitałowej Columbus Energy
Na dzień 31 marca 2020 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziły:




jednostka dominująca: Columbus Energy S.A.
jednostki zależne i współzależne:

Jednostka

Ilość posiadanych
udziałów
(szt.)

Jednostki zależne

Wartość
nominalna
udziałów
(zł)

Udział w
kapitale podstawowym

Ilość posiadanych
głosów (szt.)

Udział w
głosach
(%)

100%

2 000

100%

100%

2 500

100%

100%

2 500

100%

100%

100

100%

EKO ENERGIA II SP. Z O.O.
EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA DOMANIEW II SP. Z O.O.
NEW ENERGY INVESTMENTS SP. Z O.O.

100

200
000,00
250
000,00
250
000,00
5 000,00

100

5 000,00

100%

100

100%

58

5 800,00

100%

58

100%

ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 166 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 173 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 174 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 188 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 213 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 221 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 288 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 321 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 388 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ELEKTROWNIA PVPL 421 SP. Z O.O.

100

5 000,00

100%

100

100%

ECOWOLT 1 SP. Z O.O.

50

2 500,00

50%

100

50%

ECOWOLT 2 SP. Z O.O.

50

2 500,00

50%

100

50%

ECOWOLT 9 SP. Z O.O.

50

2 500,00

50%

100

50%

ECOWOLT 18 SP. Z O.O.

50

2 500,00

50%

100

50%

GREENPROJEKT 16 SP. Z O.O.
Jednostki współzależne
SMILE ENERGY S.A.

50

2 500,00

50%

100

50%

50 000

50 000,00

50%

50 000

50%

COLUMBUS ELITE S.A.

50 000

50 000,00

50%

50 000

50%

COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O.

2 000

GOBLOO SP. Z O.O.

2 500

COLUMBUS PROFIT SP. Z O.O.

2 500

Grupa uznała, że kontroluje spółki Ecowolt 1 Sp. z o.o., Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o., Greenprojekt 16 Sp. z o.o., w wyniku posiadania potencjalnych praw głosu poprzez
posiadane opcje wykupu pozostałych udziałów od ich aktualnych właścicieli. W związku z powyższym
inwestycje te wykazane są jako inwestycje w jednostki zależne.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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Jednostki zależne
1. Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
Firma spółki:

COLUMBUS ENERGY FINANSE SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

Polska
31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,

Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:

625712
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

364899205

NIP:

9452196124

Kapitał zakładowy

200 000,00 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

64.91.Z. Leasing finansowy

Procent posiadanego kapitału zakładowego 100%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji

100%
Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Łukasz Górski - Prezes Zarządu

Spółka powstała w 2016 roku. Przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo finansowe i zarządzanie należnościami z tytułu pożyczek udzielonych klientom indywidualnym w latach 2016-2017 w
ramach sprzedaży „Abonamentu na Słońce”.
2. GoBloo Sp. z o.o.
Firma spółki:

GOBLOO SP. Z O.O.

Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:

Polska
31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20
780618
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
383053347
9452226871
250 000,00 PLN
Czas nieokreślony
27.90.Z. Produkcja pozostałego sprzętu
elektrycznego

Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Janusz Sterna - Prezes Zarządu

Założona w 2019 roku spółka celowa, której przedmiotem działalności jest sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w sektorze klienta biznesowego.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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3. Columbus Profit Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd
Magdalena Nicpoń

COLUMBUS PROFIT SP. Z O.O.
Polska
31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20
807376
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
384557825
9452230832
250 000,00 PLN
Czas nieokreślony
69, 20, Z, Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Funkcja
Prezes Zarządu

Spółka Columbus Profit Sp. z o.o. jest spółką celową Columbus Energy S.A., która świadczy usługi rachunkowo-księgowe, związane z doradztwem podatkowym, pozyskiwaniem pracowników oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Spółka powstała w 2019 roku.
4. Eko Energia II Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

EKO ENERGIA II SP. Z O.O.
Polska
05-840 Brwinów, Domaniew 60a
458856
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
146636383
5342491050
5 000,00 PLN
Czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski - Prezes Zarządu

Eko Energia II Sp. z o.o. realizuje w Adamowej Górze (woj. mazowieckie) projekt budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 999 kWp. Columbus Energy nabył 100 % udziałów w tej spółce w lipcu
2019 roku.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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5. Eko Energia - Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA DOMANIEW II SP. Z O.O.
Polska
31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20
453233
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
146559300
5342490323
5 000,00 PLN
Czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski - Prezes Zarządu

Eko Energia - Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. realizuje budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej
mocy do 999 kWp w Erminowie, w województwie mazowieckim. Udziały tej spółki zostały nabyte
przez Columbus Energy w lipcu 2019 roku.
6. New Energy Investments Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

NEW ENERGY INVESTMENTS SP. Z O.O.
Polska
31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,
645619
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
365805241
5272785408
5 800,00 PLN
Czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Paweł Urbański - Prezes Zarządu
Janusz Sterna - Członek Zarządu

New Energy Investments Sp. z o.o.posiada w portfelu około 100 projektów farm fotowoltaicznych, w
których rozwija instalacje o łącznej mocy blisko 200 MW. Realizowane obecnie projekty pozwolą na
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

strona 12 z 53

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2020 roku

uczestnictwo w aukcjach organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki w bieżącym roku. Spółka
powstała w 2016 roku, Columbus Energy S.A. objął 31 % udziałów. W roku 2019 Columbus Energy
S.A. dokupił pozostałe udziały w spółce i tym samym został jej jedynym wspólnikiem.

7. Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.
Polska
71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27
679749
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
367345565
8522631873
5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia
2020 roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
8. Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

ELEKTROWNIA PVPL 166 SP. Z O.O.
Polska
71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27
751063
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
381434424
8522650304
5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 166 w dniu 23 stycznia 2020 roku.
Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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9. Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji

ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.
Polska
71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27
694121
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
368251754
8522634989
5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Zarząd

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 172 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
10. Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ELEKTROWNIA PVPL 173 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:
Siedziba i adres:

Polska
71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS:

REGON:

782403
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
383125383

NIP:

8522655655

Kapitał zakładowy
Czas trwania

5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Organ prowadzący rejestr:

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 173 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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11. Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ELEKTROWNIA PVPL 174 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:

Polska
71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27
759966
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
381927121
8522652303
5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 174 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
12. Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:

Polska
71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27
727253
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
369955167
8522643557
5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 187 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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13. Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ELEKTROWNIA PVPL 188 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS:

726910

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

380063322

NIP:

8522644580

Kapitał zakładowy

5 000,00 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników

100%
100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 188 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.

14. Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

ELEKTROWNIA PVPL 213 SP. Z O.O.
Polska
71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27
680455
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
367399590
8522631991
5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Jednostka dominująca nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 213 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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15. Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ELEKTROWNIA PVPL 221 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS:

REGON:

733202
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
380320670

NIP:

8522645616

Kapitał zakładowy

5 000,00 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Organ prowadzący rejestr:

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 221 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
16. Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ELEKTROWNIA PVPL 288 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS:

727254

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

369954848

NIP:

8522643540

Kapitał zakładowy

5 000,00 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Zarząd

100%
100%
Zależna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 288 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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17. Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ELEKTROWNIA PVPL 321 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS:

REGON:
NIP:

712157
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
369184907
8522639107

Kapitał zakładowy

5 000,00 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Organ prowadzący rejestr:

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji

100%
100%
Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 321 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
18. Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ELEKTROWNIA PVPL 388 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27

KRS:

724928

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

369916010

NIP:

8522643155

Kapitał zakładowy

5 000,00 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników

100%
100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 138 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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19. Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:

ELEKTROWNIA PVPL 421 SP. Z O.O.
Polska

Siedziba i adres:
KRS:

71-220 Szczecin, ul. Koralowa 27
782438
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
383125584
8522655678
5 000,00 PLN

Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
100%
100%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski – Prezes Zarządu
Marek Siemoński - Członek Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100% udziałów Elektrowni PVPL 421 Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020
roku. Spółka ta realizuje budowę farmy fotowoltaicznej.

20. Ecowolt 1 Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

ECOWOLT 1 SP. Z O.O.
Polska
Jaworzno 43-600, ul. Górników z "Danuty" 25/60
552947
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
361279590
6922508218
5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
50%
50%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski - Prezes Zarządu

Jednostka dominująca nabyła 50% udziałów w Ecowolt 1 Sp. z o.o. w 2019 roku. Spółka ta buduje 5
farm fotowoltaicznych w gminach Radwanice i Rudna w woj. dolnośląskim.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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21. Ecowolt 2 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ECOWOLT 2 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

REGON:

Polska
Jaworzno 43-600, ul. Górników z "Danuty" 25/60
553090
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
361285425

NIP:
Kapitał zakładowy

6922508247
5 000,00 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji

50%
50%
Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Łukasz Górski - Prezes Zarządu

W portfelu Jednostki dominującej od września 2019 roku. Spółka ta realizuje projekt budowy dwóch
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 998 kWp, zlokalizowanych w gminie Rudna (woj. dolnośląskie).

22. Ecowolt 9 Sp. z o.o.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

ECOWOLT 9 SP. Z O.O.
Polska
Jaworzno 43-600, ul. Górników z "Danuty"
25/60
629938
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
365022220
6322015281
5 000,00 PLN
czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej
50%
50%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski - Prezes Zarządu

Ecowolt 9 Sp. z o.o buduje farmę fotowoltaiczną o mocy do 490 kWp w gminie Rudna w woj. dolnośląskim. Columbus Energy S.A. posiada 50% udziałów w spółce.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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23. Ecowolt 18 Sp. z o.o.
Firma spółki:

ECOWOLT 18 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

REGON:

Polska
Jaworzno 43-600, ul. Górników z "Danuty" 25/60
719749
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
369631364

NIP:
Kapitał zakładowy

6322019600
5 000,00 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji

50%
50%
Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Łukasz Górski - Prezes Zarządu

Ecowolt 18 Sp z o.o. buduje farmę fotowoltaiczną w gminie Skołoszyn w województwie podkarpackim
(łączna moc do 966 kWp). Columbus Energy S.A. nabył 50% udziałów w tej spółce w 2019 roku.
24. Greenprojekt 16 Sp. z o.o.
Firma spółki:

GREENPROJEKT 16 SP. Z O.O.

Kraj siedziby:

REGON:

Polska
Jaworzno 43-600, ul. Górników z "Danuty" 25/60
685754
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
367757397

NIP:
Kapitał zakładowy

6322017682
5 000,00 PLN

Czas trwania

czas nieokreślony
35, 11, Z, Wytwarzanie energii elektrycznej

Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:

Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów na zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

50%
50%
Zależna
Konsolidacja pełna
Łukasz Górski - Prezes Zarządu

Greenprojekt 16 Sp. z o.o. realizuje projekt budowy dwóch farm fotowoltaicznych w gminie Bartoszyce
w województwie warmińsko-mazurskim. W Grupie Kapitałowej Columbus Energy jest od 2019 roku.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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Jednostki współzależne
1. Smile Energy S.A.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na
zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

SMILE ENERGY S.A.
Polska
31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,
808265
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
385009304
9452232185
100 000,00 PLN
czas nieokreślony
27.90.Z. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
50%
50%
Współzależna - współkontrola
Konsolidacja pełna
Janusz Sterna - Członek Zarządu
Robert Gavin Miles - Członek Zarządu

Smile Energy S.A. powstała w 2019 roku, Columbus Energy S.A. objął 50% udziałów. Spółka ta zajmuje
się wdrożeniem na polskim rynku umów typu Power Purchase Agreement i Power Lease Agreement
(umowy dzierżawy dużych instalacji dla korporacji lub/i jednostek samorządu terytorialnego).
2. Columbus Elite S.A.
Firma spółki:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
KRS:
Organ prowadzący rejestr:
REGON:
NIP:
Kapitał zakładowy
Czas trwania
Przedmiot przeważającej działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na
zgromadzeniu wspólników
Charakter dominacji
Metoda konsolidacji
Zarząd

COLUMBUS ELITE S.A.
Polska
31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20
801481
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
384327433
9452230200
100 000,00 PLN
czas nieokreślony
64,99.Z. Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
50%
50%
Współzależna - współkontrola
Konsolidacja pełna
Paweł Bednarek - Prezes Zarządu
Rafał Kołłątaj - Wiceprezes Zarządu

Columbus Elite S.A. na podstawie umowy agencyjnej zajmuje się oferowaniem produktów i usług Columbus Energy S.A., w tym w szczególności przeprowadzaniem audytów energetycznych nieruchomoWszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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ści klientów, pozyskiwaniem podstawowych informacji technicznych i dotyczących zużycia energii elektrycznej według standardów Columbus Energy S.A. Columbus Elite S.A. powstała w 2019, a Spółka ta
objęła w niej 50% akcji.

1.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Na dzień 31 marca 2020 roku skład Zarządu Columbus Energy S.A. był następujący:
Zarząd Columbus Energy S.A.
Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie
uległ zmianie.
Na dzień 31 marca 2020 roku skład Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. był następujący:

Rada Nadzorcza Columbus Energy S.A.
Paweł Urbański

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Kaleta

Piotr Krupa

Piotr Kurczewski

Jerzy Ogłoszka

Marek Sobieski

Waldemar Turski

Członek Rady
Nadzorczej

Członek Rady
Nadzorczej

Członek Rady
Nadzorczej

Członek Rady
Nadzorczej

Członek Rady
Nadzorczej

Członek Rady
Nadzorczej

Leszek Leńko
Członek Rady
Nadzorczej

Radosław Żemło
Sekretarz Rady
Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
Od dnia 20 lutego 2020 roku prokurentem samoistnym Columbus Energy S.A.jest Michał Gondek.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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1.4. Kapitał akcyjny i akcjonariusze

Akcjonariusz

Ilość akcji

Procentowy udział w
kapiale zakładowym

Liczba głosów na
Walnym Zgromadzeniu

Procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu

Gemstone S.A. *

12 719 237

31,42%

12 719 237

31,42%

January Ciszewski **

12 105 896

29,91%

12 105 896

29,91%

Piotr Kurczewski

4 661 376

11,52%

4 661 376

11,52%

Marek Sobieski

3 542 170

8,75%

3 542 170

8,75%

Janusz Sterna ***

2 224 523

5,50%

2 224 523

5,50%

Paweł Urbański ***

867 379

2,14%

867 379

2,14%

Pozostali akcjonariusze

4 359 296

10,76%

4 359 296

10,76%

SUMA

40 479 877

100,00%

40 479 877

100,00%

* bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę Gemstone S.A., w której 99,99 % akcji posiada Dawid Zieliński
** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.
*** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50 % udziałów w Inven Group Sp. z o.o.

Akcjonariusze posiadający 76,46 % akcji - Gemstone S.A., January Ciszewski, Piotr Kurczewski i Janusz
Sterna - działają w Porozumieniu.

1.5. Segmenty operacyjne
Grupa prowadzi działalność w ramach jednego segmentu operacyjnego – sprzedaż oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.
Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest do klientów indywidualnych i klientów biznesowych.
W działalności Grupy Columbus Energy wyróżnić można dwa zasadnicze modele sprzedaży instalacji:
- model sprzedaży za gotówkę,
- model sprzedaży wraz z finansowaniem bankowym / leasingowym
W zakresie powyższych rodzajów działalności operacyjnej, tj. klienci indywidualni oraz klienci biznesowi, Grupa dokonuje analizy informacji finansowych jedynie na poziomie przychodów ze sprzedaży.
Inne obszary działalności nie spełniają warunków, aby zostały uznane za segmenty sprawozdawcze. W
związku z tym, że Grupa prowadzi działalność operacyjną w jednym segmencie, nie są osobno ujawniane przychody i wyniki segmentów, aktywa i zobowiązania segmentów oraz pozostałe informacje o
segmentach.

1.6. Informacje dotyczące sezonowości
Przychody spółek z Grupy Kapitałowej nie podlegają sezonowości sprzedaży, zatem w tym zakresie
przedstawiane wyniki nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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2. Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i zasady rachunkowości

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Energy za I kwartał
2020 roku zostało sporządzone w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość Finansowa” („MSR 34”) i zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w dniu
13 maja 2020 roku. Niniejsze sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Columbus Energy zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz
związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzenie zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 roku.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji
i
ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i powinno być czytane wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za zakończony rok 2019 opublikowanym w dniu 21 marca 2020
roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31
marca 2020 roku nie było przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe
sprawozdanie finansowe Columbus Energy S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej Columbus Energy w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy Kapitałowej.

2.2. Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2020
Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, które weszły w życie od lub po 1 stycznia 2020 roku:
1. Zmiany do MSSF 3 „Połączenia Jednostek” - zmiana doprecyzowuje definicję przedsięwzięcia i
ma na celu łatwiejsze odróżnienie przejęć przedsięwzięć od grup aktywów dla celów rozliczenia
połączeń (zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzona przez UE)
2. Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF,
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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3.

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definiują istotność
(zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzona przez UE).

Powyższe zmiany nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej i jednostokowe śródroczne sprawozdanie finansowe Columbus Energy S.A..

2.3. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane a nie weszły jeszcze w życie
MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” - został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 18 maja 2017 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021
r. lub po tej dacie. Nowy MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe zastąpi obecnie obowiązujący MSSF 4,
który zezwala na różnorodną praktykę w zakresie rozliczania umów ubezpieczeniowych. MSSF 17 zasadniczo zmieni rachunkowość wszystkich podmiotów, które zajmują się umowami ubezpieczeniowymi
i umowami inwestycyjnymi.
Grupa zastosuje MSSF 17 po jego zatwierdzeniu przez Unię Europejską. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, nowy standard nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską.

2.4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Grupa prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe
prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.

2.5. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik finansowy netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu
na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość
Wszelkie istotne zmiany pozycji sprawozdawczych po zakończeniu ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego tj. 2019 roku, zostały zaprezentowane w podstawowych częściach niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego uzupełnionych dodatkową informacją zawartą w poszczególnych notach objaśniających.

2.6. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz
dokonania szacunków i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń
oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Oszacowania i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

strona 26 z 53

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2020 roku

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2020 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości
szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na okres bieżący lub na
okresy przyszłe.
Wielkości szacunkowe

Lp
1
2
3

Wartość firmy
Odzyskiwalność należności z tytułu dostaw i usług
Odzyskiwalność należności z tytułu pożyczek

31.03.2020

31.12.2019

3 833,36
57 765,23
13 709,47

3 833,36
27 107,50
13 330,00

a) wartość firmy
Zgodnie z postanowieniami MSR 36 ”Utrata wartości aktywów” dla każdego składnika aktywów Grupa
ustala czy na dzień kończący okres sprawozdawczy występują okoliczności (przesłanki) wskazujące na
wystąpienie utraty wartości któregokolwiek ze składników aktywów. W okresie sprawozdawczym takie
przesłanki nie wystąpiły.
b) odzyskiwalność należności
Odpisów z tytułu utraty wartości należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że
Grupa nie będzie w stanie otrzymać należnych kwot. Kwotę odpisu aktualizującego stanowi różnica
między wartością księgową danego składnika aktywów, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych
przepływów pieniężnych, zdyskontowanych efektywną stopą procentową.
c) odzyskiwalność pożyczek udzielanych klientom
Odpisów z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek klientów dokonuje się, gdy istnieją obiektywne
dowody na to, że Grupa nie będzie w stanie otrzymać należnych kwot. Kwotę odpisu aktualizującego
stanowi różnica między wartością księgową danego składnika aktywów, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych efektywną stopą procentową.
d) przychody
Oferowane przez Grupę Columbus Energy panele sprzedawane są z 25-cio letnią gwarancją efektywności produkcyjnej i z dotychczasowych doświadczeń własnych oraz obserwowanych na rynku Columbus Energy wnosi, że urządzenia tego typu są w zasadzie bezawaryjne. Przedłużonej gwarancji Grupa
nie traktuje jako osobnego świadczenia w myśl MSSF 15 „Przychody z umów z Klientami”, gdyż typowa
gwarancja producencka na główne elementy montowane przez Spółkę wynosi do 12 lat.

3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku jak i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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4. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i innych
całkowitych dochodów
4.1. Przychody ze sprzedaży
Grupa prowadzi działalność na terenie Polski. Przychody ze sprzedaży usług dotyczą montaży instalacji
fotowoltaicznych dla klientów, w których skład wchodzi także wartość zamontowanych urządzeń i
instalacji fotowoltaicznych.
W portfelu należności Grupy można wyróżnić dwie grupy klientów:
- klientów gotówkowych dokonujących zapłaty przed wykonaniem montażu instalacji (50,03 % przychodów w okresie bieżącym, 58 % przychodów w roku 2019),
- klientów korzystających z finansowania zewnętrznego lub finansowania przez Spółkę zależną Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. (49,97% przychodów w I kwartale 2020 roku, 42 % przychodów w 2019
roku).
Przychody ze sprzedaży

31.03.2020

Klient indywidualny - sprzedaż usług

105 322,15

19 439,01

16 696,78

1 704,30

3 478,57

596,86

125 497,49

21 740,17

Klient biznesowy - sprzedaż usług
Sprzedaż towarów

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

31.03.2019

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Grupa nie posiadała klientów, do których sprzedaż
przekroczyłaby 10 % przychodów.

4.2. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy ujęty w zysku / (stracie) netto:
Ustalenie wysokości podatku
Zysk / (strata)przed opodatkowaniem
Podatek wyliczony według stawki 19%
Różnica w zastosowanych stawkach podatkowych
Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
Wycena jednostki stowarzyszonej metodą praw własności
Efekt podatkowy z pozostałych tytułów
Efekt podatkowy od strat podatkowych, od których nie było ujętego aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

OBCIĄŻENIE Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

31.03.2020

31.03.2019

18 015,24

2 570,82

3 668,08

488,46

0,00

0,00

589,51

155,10

0,00

0,00

251,10

-99,73

0,00

0,00

4 508,69

543,82
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Ustalenie wysokości podatku wynikającego z zysku / (straty) przed opodatkowaniem i ustawowej stawki podatkowej do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w zysku / (stracie) netto
przedstawia się następująco:
Podatek dochodowy

31.03.2020

Bieżące zobowiązania podatkowe

31.03.2019

4 145,78

Korekty wykazane w bieżącym okresie w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych

Podatek odroczony
RAZEM PODATEK DOCHODOWY

2 566,88

0,00

0,00

362,91

-2 023,05

4 508,69

543,82

W dniu 11 lutego 2020 roku zarządzający Krakowskim Parkiem Technologicznym, działający w imieniu
Ministra Rozwoju wydał Decyzję nr 59/2020 o wsparciu dla Columbus Energy S.A. na prowadzenie
działalności gospodarczej. Nowa inwestycja Spółki, w związku z którą wydano decyzję dotyczy zwiększenia zdolności produkcyjnych i usługowych Spółki i wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Decyzja uprawnia Spółkę do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
Wysokość ulgi podatkowej kalkulowana będzie w zależności od poniesionych kosztów kwalifikowanych
(dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników) i tzw. intensywności pomocy publicznej,
która dla województwa małopolskiego wynosi od 35% do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych
w zależności od statusu przedsiębiorstwa. Spółka szacuje, że ulga wyniesie od 7 000 000 do 10 000
000 złotych i zostanie wykorzystana w okresie do 3 lat.
W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku powyższa decyzja nie
miała wpływu na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych – w okresie od dnia wydania
decyzji do 31 marca 2020 roku Jednostka dominująca wstrzymała rekrutację nowych pracowników ze
względu na niepewność przyszłej sytuacji rynkowej, spowodowanej epidemią COVID-19.

4.3. Zysk / (strata) na akcję
Zysk / (strata) na akcję zwykły
Podstawowy zysk / (strata) na akcję wylicza się jako iloraz zysku / (straty) przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu roku.
Zysk (strata)

Średnia ważona liczba akcji
zwykłych

Zysk na akcję

I kwartał 2019

1 613,91

40 479 877

0,04

I kwartał 2020

13 506,55

40 479 877

0,33

Rozwodniony zysk / (strata) na akcję
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję wylicza się, korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki
sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na potencjalne akcje zwykłe powodujące rozwodnienie.
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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Kalkulacja rozwodnionego zysku na akcję w I kwartale 2020 roku przedstawia się następująco:
Rozwodniony zysk na jedną akcję

31.03.2020

Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:
Zastosowany w kalkulacji podstawowy zysk na akcje
Plus: odsetki od pożyczek i obligacji z opcją konwersji
Zysk przypadający na posiadaczy akcji zwykłych Spółki zastosowany do kalkulacji rozwodnionego zysku na
akcje

Średnia ważona liczba akcji użyta w mianowniku
Średnia ważona liczba akcji użyta w mianowniku do wyliczenia podstawowego zysku na akcje na jedną
akcję

13 506,55
369,60
13 876,15

31.03.2020
40 479 877

Korekty do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję:
Obligacje zamienne na akcje
Pożyczki zamienne na akcje
Opcje dotyczące programu motywacyjnego
Średnia ważona liczba akcji zwykłych i potencjalnych akcji zwykłych użyta w mianowniku do wyliczenia
rozwodnionego zysku na akcję

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

3 977 354
15 380 159
7 507 241
67 364 632
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5. Noty objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej
5.1. Rzeczowe aktywa trwałe

Grunty

Budynki
Budynki i
Urządzenia
i bubudowle techniczne
dowle prawo do
i maszyny
własne użytkowania
- własne

Urządzenia
Środki
Inne
techniczne i
Środki
transportu - rzeczowe
maszyny transportu
prawo do
aktywa
prawo do
użytkowania
trwałe
użytkowania

Inne rzeczowe
aktywa
trwałe prawo do
użytkowania

Razem

1 STYCZNIA 2019
Wartość brutto

0,00

20,63

0,00

72,35

0,00

0,00

205,80

569,24

0,00

868,02

Umorzenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,06

22,68

0,00

56,74

Zwiększenia
Amortyzacja w
okresie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
31 GRUDNIA 2019

0,00

364,96

3 586,10

0,00

14,96

7,85

2 540,67

0,00

358,49 6 873,03

0,00

1,85

730,58

56,65

0,75

7,85

692,25

478,49

0,00 1 968,42

0,00

383,74

2 855,52

15,70

14,21

0,00

2 020,16

68,07

358,49

385,59

3 586,10

72,35

14,96

7,85

2 746,47

561,38

358,49

1,85

730,58

56,65

0,75

7,85

726,31

501,17

383,74

2 855,52

15,70

14,21

0,00

2 020,16

60,21

358,49

10
596,54

Urządzenia
Inne
Środki
techniczne i
Środki
rzeczowe
transportu maszyny transportu
aktywa
prawo do
prawo do
- własne
trwałe użytkowania
użytkowania
własne

Inne rzeczowe
aktywa
trwałe prawo do
użytkowania

Razem

Umorzenie

4
888,51
0,00

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

4
888,51

Wartość brutto

Grunty

Budynki
Budynki i
Urządzenia
i bubudowle techniczne
dowle prawo do
i maszyny
własne użytkowania
- własne

5 715,89

12
621,70
0,00 2 025,16

1 STYCZNIA 2020
4 888,51

385,59

3 586,10

474,93

14,96

7,85

2 746,47

158,80

358,49

12
621,70

Umorzenie

0,00

1,85

730,58

416,35

0,75

7,85

726,31

141,47

0,00

2 025,16

Zwiększenia

0,00

121,60

0,00

19,36

0,00

4,90

0,00

31,54

362,11

539,51

0,00

9,64

274,09

23,11

1,12

4,90

280,91

32,65

50,79

677,21

4 888,51

495,70

2 581,43

54,83

13,09

0,00

1 739,25

16,22

669,81

10
458,85

4 888,51

507,19

3 586,10

494,29

14,96

12,75

2 746,47

190,33

720,60

13
161,20

0,00

11,48

1 004,67

439,46

1,87

12,75

1 007,22

174,12

50,79

2 702,37

4 888,51

495,71

2 581,43

54,83

13,09

0,00

1 739,25

16,21

669,81

10
458,85

Wartość brutto

Amortyzacja w
okresie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
31 MARCA 2020
Wartość brutto
Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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5.2. Wartości niematerialne i prawne

Wartość firmy

Pozostałe wartości nimaterialne i
prawne

Razem

1 STYCZNIA 2019
Wartość brutto

3 833,36

115,12

3 948,48

Umorzenie

0,00

38,55

38,55

Zwiększenia

0,00

69,20

69,20

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

Amortyzacja w okresie

0,00

21,51

21,51

3 833,36

124,25

3 957,62

3 833,36

184,32

4 017,68

0,00

60,06

60,06

3 833,36

124,25

3 957,61

Wartość firmy

Pozostałe wartości nimaterialne i
prawne

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
31 GRUDNIA 2019
Wartość brutto
Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

Razem

1 STYCZNIA 2020
Wartość brutto

3 833,36

184,32

4 017,68

Umorzenie

0,00

60,06

60,06

Zwiększenia

0,00

4,62

4,62

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

Amortyzacja w okresie

0,00

14,03

14,03

3 833,36

114,85

3 948,21

3 833,36

188,94

4 022,30

0,00

74,09

74,09

3 833,36

114,85

3 948,21

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
31 MARCA 2020
Wartość brutto
Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

5.3. Jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone
Spółki zależne i współzależne zostały opisane w informacjach ogólnych – punkt 1.2. Struktura Grupy
Kapitałowej Columbus Energy.
Na dzień 31 marca 2020 roku żadna z inwestycji Grupy nie została uznana za jednostkę stowarzyszoną.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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5.4. Pozostałe aktywa finansowe i udzielone pożyczki
Pozostałe aktywa finansowe

31.03.2020

- Udziały i akcje dostępne do sprzedaży
- Udzielone pożyczki
- Gwarancja bankowa

31.12.2019

0,00

0,00

13 709,47

13 532,57

500,00

500,00

- Należności z tytułu zbytych udziałów i akcji

0,00

0,00

- Odpis aktualizujący

0,00

-202,57

14 209,47

13 830,00

9 867,56

3 757,52

RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
w tym krótkoterminowe

Gwarancja bankowa wygasła 21 kwietnia 2020 roku.

5.5. Zapasy
Zapasy

31.03.2020

Materiały
w tym materiały u klienta
Towary

31.12.2019

31 945,38

25 042,54

7 867,50

2 683,82

0,00

0,00

Towary w drodze

30 752,58

11 652,38

Produkcja w toku - farmy fotowoltaiczne

31 421,33

25 818,14

RAZEM

94 119,29

62 513,06

5.6. Należności

Należności
Należności handlowe brutto
Odpis aktualizujący
Należności handlowe netto
Czynne rozliczenia międzyokresowe
Należności z tytułu podatku VAT
Kaucje, wadia
Należności z tytułu PCC

31.03.2020 31.12.2019
31 104,05

12 478,25

-527,86

-527,86

30 576,19

11 950,39

563,22

1 797,95

19 889,00

7 626,12

582,58

1 217,79

0,00

12,58

Zaliczki na dostawy i usługi

3 147,61

2 884,84

Pozostałe należności

3 006,63

1 617,85

57 765,23

27 107,52

NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI RAZEM

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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Poniżej przedstawiono klasyfikację należności z tytułu dostaw i usług do poszczególnych stopni modelu
utraty wartości:
Nieprzeterminowane
Należności handlowe
brutto
Odpis aktualizacyjny
Należności handlowe
razem

Przeterminowane
do 1 miesiąca

od 1 do 3
miesięcy

od 3 do 6
miesięcy

powyżej 6
miesięcy

Razem

15 999,23

5 548,18

6 647,33

1 704,05

1 205,26

31 104,05

-20,45

-28,92

-112,81

-94,16

-271,52

-527,86

15 978,78

5 519,26

6 534,52

1 609,89

933,74

30 576,19

Tabela przedstawia przeterminowane płatności w oparciu o daty wynikające z wystawionych faktur,
jednak terminy płatności przesuwane są o czas potrzebny do podłączenia instalacji do sieci energetycznej lub uzyskanie finansowania zewnętrznego przez klientów Grupy. Nie są to należności zagrożone.
5.7. Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie
w tym środki o ograniczonym zakresie dysponowania - rachunek VAT
RAZEM
PLN
Środki pieniężne w banku i w kasie
w tym środki o ograniczonym zakresie dysponowania - rachunek VAT
Krótkoterminowe depozyty bankowe
RAZEM PLN

31.03.2020 31.12.2019
23 899,21
23 847,39
1 501,93
196,19
23 899,21
23 847,39

23 179,82
1 501,93
0,00
23 179,82

23 797,42
196,19
0,00
23 797,42

EUR
Środki pieniężne w banku i w kasie
Krótkoterminowe depozyty bankowe
RAZEM EUR

717,91
0,00
717,91

48,48
0,00
48,48

USD
Środki pieniężne w banku i w kasie
Krótkoterminowe depozyty bankowe
RAZEM USD
RAZEM

1,48
0,00
1,48
23 899,21

1,48
0,00
1,48
23 847,39

5.8. Kapitał własny
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku wysokość kapitału akcyjnego nie uległa
zmianie. Wynosił 76.506.970,00 zł i był podzielony na 40.479.877 akcji o wartości nominalnej 1,89 zł
każda.
Akcjonariat Jednostki dominującej został opisany w informacjach ogólnych – pozycja 1.4.
Zysk netto za rok 2019 został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
W latach ubiegłych ani Jednostka dominująca ani spółki zależne Grupy nie wypłacały dywidendy. Również w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku ani Jednostka dominująca ani spółki
zależne Grupy nie wypłacały dywidendy ani zaliczek na poczet przyszłych dywidend.

5.9. Kredyty i pożyczki
31.03.2020
DŁUGOTERMINOWE:

31.12.2019

25 222,39

Kredyty bankowe

18 523,95

0,00

0,00

Pożyczki

25 222,39

18 523,95

KRÓTKOTERMINOWE:

17 349,89

9 794,66

3 420,78

3 237,70

Pożyczki

13 929,11

6 556,96

RAZEM

42 572,28

28 318,61

Kredyty bankowe

5.10. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku spółki Grupy Kapitałowej nie wyemitowały
nowych dłużnych papierów wartościowych. Pozycja „zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych” dotyczy obligacji serii E, o łącznej wartości nominalnej 7.555.000 zł, z terminem wykupu określonym na dzień 18 sierpnia 2021 roku. Oprocentowanie obligacji w stosunku do ich wartości
nominalnej jest stałe i wynosi 9,00 % w skali roku. Obligatariusz ma prawo według własnego uznania
żądać, a Grupa zobowiązała się umożliwić obligatariuszowi wykup całości lub części obligacji posiadanych przez obligatariusza poprzez zamianę na akcje Grupy nowej emisji. Żądanie obligatariusza winno
być, pod rygorem nieskuteczności, złożone Grupie nie wcześniej niż w dniu 19 lutego 2021 r. i nie później niż 19 marca 2021 r. W przypadku konwersji obligatariuszom będzie przysługiwać 4 002 682 sztuk
nowo wyemitowanych akcji.

5.11. Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
31.03.2020
61 560,57
15 632,52
25 778,38

31.12.2019
34 563,75
16 819,43
16 403,88

14 567,07

1 365,70

- Zobowiązania z tytułu leasingu

9 925,22

10 174,54

- Pozostałe zobowiązania

1 286,08

4 701,74

- Sprawy sądowe

0,00

161,90

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:

0,00

0,00

- Niezafakturowane wykonane świadczenia na rzecz Spółki

0,00

0,00

102 971,46

67 787,06

Zobowiązania handlowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym:
- ZUS i podatki

RAZEM ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
w tym:
Długoterminowe

8 848,82

8 647,85

Krótkoterminowe

94 122,64

59 139,21

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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Przychody przyszłych okresów dotyczą otrzymanych od klientów zaliczek lub zadatków na poczet wykonania montaży instalacji fotowoltaicznych.

6. Noty objaśniające do instrumentów finansowych
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany klasyfikacji aktywów finansowych
w stosunku do ich klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Aktywa finansowe:

Klasy instrumentów finansowych

Aktywa finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy

Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez inne
całkowite dochody

Aktywa finansowe wyceniane
według zamortyzowanego kosztu

Razem

na dzień 31 marca 2020
Zabezpieczenie gwarancji

0,00

0,00

500,00

500,00

Należności handlowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Udzielone pożyczki

0,00

0,00

30 576,19

30 576,19

0,00

0,00

23 899,21

23 899,21

0,00

0,00

13 709,47

13 709,47

RAZEM

0,00

0,00

68 684,87

68 684,87

Klasy instrumentów finansowych

Zobowiązania finansowe
wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Razem

na dzień 31 grudnia 2019
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu
RAZEM

Klasy instrumentów finansowych

28 318,61

28 318,61

39 265,49

39 265,49

7 565,06

7 565,06

5 540,16

5 540,16

80 689,32

80 689,32

Zobowiązania finansowe
wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Razem

na dzień 31 marca 2020
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu
RAZEM

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

44 449,56

44 449,56

61 560,57

61 560,57

23,94

23,94

9 925,22

9 925,22

115 959,29

115 959,29
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7. Pozostałe noty
7.1. Sprawozdanie z przepływów finansowych – zmiana stanu zapasów

przepływy na dzień
31.03.2020

przepływy finansowe
Materiały
w tym materiały u klienta
Towary
Towary w drodze
Produkcja w toku - farmy fotowoltaiczne
RAZEM

przepływy na dzień
31.03.2019

-6 902,84
-5 183,68
0
-19 100,20
-5 603,19
-31 606,23

-5 804,76
0
0
-652,86
0
-6 457,62

7.2. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń

CZYNNIKI RYZYKA FINANSOWEGO
Działalność prowadzona przez Grupę naraża ją na następujące ryzyka finansowe: ryzyko płynności
(ryzyko pozyskania finansowania i finansowania klientów, ryzyko spłaty zobowiązań) ryzyko kredytowe,
ryzyko zmian stopy procentowej i ryzyko walutowe.
Ryzyko płynności
Ryzyko pozyskania finansowania Grupy i finansowania klientów
W ramach sprzedaży ratalnej klient zaciąga kredyt w jednym z banków finansujących, z którymi Grupa
współpracuje. Istnieje ryzyko, że instytucje finansowe zaostrzą kryteria oceny zdolności kredytowej
klientów, zwiększą RRSO lub ograniczą dostępne środki. Zarządzanie ryzykiem polega na dywersyfikowaniu współpracy z instytucjami finansowymi – Grupa współpracuje równolegle z 4-6 instytucjami.
Ryzyko spłaty zobowiązań
W ramach prowadzonej działalności Grupa korzysta z kapitału obcego, głównie obligacji i kredytów
bankowych. Dodatkowo Grupa posiłkuje się pożyczkami, najczęściej od pomiotów powiązanych, co
związane jest głównie z potrzebą zapewnienia płynności lub nagłym wzrostem zapotrzebowania na
kapitał obrotowy w sytuacji np. możliwości zakupu dużej partii materiałów w okazyjnych cenach. Zarządzenie ryzykiem obejmuje głównie zaciąganie tego typu pożyczek w charakterze wyłącznie pożyczek celowych, dla których zapewnione źródło spłaty, ale niedopasowane w czasie (np. zawarta już, ale
jeszcze niezrealizowana umowa).
Zobowiązanie finansowe

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu
Obligacje
Zobowiązania handlowe
RAZEM

3 m-cy

6 m-cy

12 m-cy

2 lat

powyżej 2 lat

1 546,81
304,94
9,52
61 394,00

10 886,52
290,19
0,00
83,86

4 589,25
1 226,86
0,00
44,51

1 956,46
1 777,61
0,00
38,20

23 593,25
6 325,63
7 555,55
0,00

63 255,27

11 260,57

5 860,62

3 772,27

37 474,43

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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Proces zarządzania ryzykiem utraty płynności w Grupie zakłada między innymi efektywne monitorowanie i raportowanie pozycji płynnościowej. Podejmowane są wyprzedzająco różnego rodzaju działania
prewencyjne (zaciąganie pożyczek, przesuwanie wydatków kosztowych) w sytuacji zagrożenia utraty
płynności lub w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu gotówki.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe obejmuje:
- udzielone pożyczki,
- należności handlowe,
- środki pieniężne i lokaty bankowe.
Ryzyko niewywiązywania się klientów z zaciągniętych pożyczek wobec Columbus Energy Finanse Sp. z
o.o. i w konsekwencji ryzyko braku pełnej spłaty pożyczek udzielonych przez Columbus Energy S.A. do
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. zaciągnęła pożyczki w Jednostce Dominującej, aby móc udzielać pożyczek klientom korzystającym w produktu Abonament na Słońce.
Istnieje ryzyko, że klienci, którzy skorzystali z udzielanego przez CEF finansowania nabycia instalacji
mogą nienależycie wywiązywać się ze zobowiązań. Zdarzenie takie w przyszłości miałoby negatywny
wpływ na płynność Grupy, ponieważ spłata zobowiązań przez CEF wobec Jednostki Dominującej jest
ściśle powiązana i zależna od spłaty zobowiązań klientów z tytułu „Abonamentu na Słońce” wobec
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.. Zarządzanie ryzykiem obejmuje: szczegółowy scoring zdolności
kredytowej klienta przed udzieleniem finansowania, zabezpieczenie w formie umowy przewłaszczenia
na instalacji oraz bieżące monitorowanie spłat.
Ryzyko spłaty należności handlowych
W segmencie klientów indywidualnych należności obejmują należności wymagane bezpośrednio od
klientów oraz należności, które spłacane są za pośrednictwem Spółki Columbus Energy Finanse Sp. z
o.o. (w sprzedaży abonamentowej). W obu przypadkach ryzyko braku spłaty jest bardzo niskie. Należności od klientów nie korzystających z abonamentu mają charakter sporadyczny, dlatego że Grupa wymaga przedpłaty przed montażem. W przypadku klientów dużych, z segmentu klienci instytucjonalni,
Grupa wymaga przedpłaty całości za określone etapy prac lub zapłaty zaliczki.
Ryzyko lokowania środków pieniężnych
Ryzyko kredytowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest ograniczone, ponieważ

Grupa lokuje swoje środki pieniężne w bankach wyłącznie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
Bank

Rating

Agencja ratingowa

PKO BP S.A.

Short-term deposits rating P-1

Moody's

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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Ryzyko zmiany stopy procentowej
Na dzień 31 marca 2020 roku Jednostka Dominująca posiadała korzystała z trzech kredytów bankowych:
1. Kredyt w rachunku bieżącym (Bank Ochrony Środowiska S.A.), saldo na dzień 31.03.2020 roku –
167,31 tys. zł,
2. Kredyt odnawialny (Bank Ochrony Środowiska S.A.), saldo na dzień 31.03.2020 roku – 3.420,78 tys.
zł,
3. Linia wielocelowa (Bank Ochrony Środowiska S.A.), saldo na dzień 31.03.2020 roku – 4.080,34 tys.
zł. Ryzyko zmian stopy procentowej w zakresie zobowiązań finansowych z uwagi na niską kwotę zobowiązań jest niewielkie – wzrost stóp procentowych o 100 pp spowodowałby wzrost rocznych kosztów finansowych o 76,7 tys. zł.
Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe związane jest w Grupie jedynie z zakupami instalacji fotowoltaicznych. Na dzień sporządzenia sprawozdania Grupa posiadała zobowiązania w walucie obcej w wysokości 4.757,30 tys.
EUR. Jedną z konsekwencji realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej będzie zwiększona ekspozycja na ryzyko walutowe. Jednostka dominująca będzie sukcesywnie wdrażać instrumenty zabezpieczające przed tym ryzykiem.

CZYNNIKI RYZYKA KAPITAŁOWEGO
Głównym celem zarządzania ryzykiem kapitałowym Grupy jest zapewnienie rozwoju, przede wszystkim
w najbardziej kapitałochłonnym modelu sprzedaży – „Abonament na Słońce”, przy zachowaniu optymalnej struktury kapitałów. Grupa na bieżąco monitoruje prognozy poprzez porównanie kluczowych
parametrów finansowo-operacyjnych z aktualnego wykonania do założeń prognostycznych przyjętych
w modelu controllingowym Spółki. Przyjęte są następujące limity poziomu długu:
Dług / (Dług + kapitał własny) <50%.

7.3. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej
Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Grupy, którego wartość
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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7.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach odpowiadających warunkom rynkowym.
Sprzedaż usług do podmiotów powiązanych i zakup usług od podmiotów powiązanych
Sprzedaż usług

Znaczący inwestor
Kuźnica Centrum Sp. z o.o.
Gemstone S.A.
Pozostałe jednostki powiązane
Inven Group Sp. z o.o.

Zakup usług

Okres zakończony
31.03.2020

Okres zakończony
31.12.2019

Okres zakończony
31.03.2020

Okres zakończony
31.12.2019

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

534,59
53,00

0,00

0,00

15,00

60,00

Należności i zobowiązania – podmioty powiązane
Należności od podmiotów powiązanych
Okres zakończony Okres zakończony
31.03.2020
31.12.2019
Pozostałe jednostki powiązane
Inven Group Sp. z o.o.
Dialcom24 Sp. z o.o.

0,00
0,00

0,00
0,00

Zobowiązania na rzecz podmiotów powiązanych
Okres zakończony
Okres zakończony
31.03.2020
31.12.2019
12,30
0,00

60,00
700,00

Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Marek Sobieski
Jerzy Ogłoszka
Iwona Ciszewska-Kura
January Ciszewski
Piotr Kurczewski
Pożyczka od Polsyntes Sp. z o.o.
Pożyczka od Gemstone S.A.

Okres zakończony Okres zakończony
31.03.2020
31.12.2019
3 504,16
3 489,64
6 281,62
6 328,37
264,52
258,36
4 363,61
7 350,36
6 888,66
11 785,39
1 134,66
0,00
8 162,08
0,00

Obligacje wyemitowane dla podmiotów powiązanych

Gemstone S.A.
Janusz Sterna
Marek Sobieski i Małgorzata LalSobieska
Piotr Kurczewski

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

Okres zakończony Okres zakończony
31.03.2020
31.12.2019
1 010,36
1 010,36
505,18
505,30
1 010,36

1 010,60

3 862,25

3 854,90
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7.5. Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki oraz udzielone gwarancje
Jednostka Dominująca udzieliła oświadczenia o możliwości udzielenia wsparcia finansowego „letter of
comfort” dla spółki zależnej Columbus Energy Finanse spółka z o.o. bezterminowo.
Na dzień 31 marca 2020 roku wartość gwarancji wystawionych przez firmy ubezpieczeniowe na zlecenie Jednostki Dominującej w związku z realizowanymi umowami oraz uczestnictwem w przetargach
wynosiła:
- gwarancje należytego wykonania umów: 813,28 tys. zł,
- gwarancje usunięcia wad i usterek: 243,30 tys. zł.
7.6. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Columbus Energy
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej
Zarząd Columbus Energy S.A. podjął szereg działań mających na celu minimalizację ryzyka związanego z
sytuacją wywołaną przez epidemię COVID-19, z których najistotniejsze to wynegocjowanie wydłużenia
terminu płatności za dostawy kluczowych komponentów i umożliwienie pracy zdalnej większości pracowników. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników zorganizowano dostawy środków
ochrony osobistej i testów identyfikujących obecność przeciwciał we krwi dla pracowników pracujących w terenie.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przyjąć, że wpływ obecnej sytuacji na decyzje
inwestycyjne podejmowane przez klientów Grupy jest niewielki. Paradoksalnie ograniczenie kontaktów
międzyludzkich może przyczynić się do zwiększonego zainteresowania ofertą Columbus Energy potencjalnych klientów, którzy dodatkowy wolny czas mogli przeznaczyć na analizę kosztów i korzyści rozwiązań oferowanych przez spółki Grupy i podjęcie decyzji o zakupie instalacji fotowoltaicznej.
Precyzyjne określenie wpływu epidemii na wyniki osiągane przez spółki Grupy w dłuższym okresie jest
trudne do oszacowania. Przedłużający się okres ograniczeń ukierunkowanych na wygaszanie epidemii
może negatywnie wpłynąć na dochody osiągane przez klientów Grupy, co skutkowałoby obniżeniem
ich zdolności kredytowej i w konsekwencji zmniejszeniem popytu. Z drugiej strony wybuch epidemii

przyspieszył decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, co przyczyniło
się do obniżenia kosztów kredytu.
Na dzień publikacji raportu nie występują przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji
działalności Grupy. Zarząd Jednostki dominującej na bieżąco analizuje ryzyka związane z rozwojem pandemii i jest przygotowany do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dostosowania się do zmieniających się warunków.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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7.7. Znaczące zdarzenia w I kwartale 2020 roku

Zakup projektów farm fotowoltaicznych

01.2020

W dniu 23 stycznia 2020 roku Columbus Energy S.A. zawarła umowy nabycia 100 % udziałów w trzynastu
spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych z wygraną w 2019 roku aukcją o łącznej
mocy 13 MWp. Wartość transakcji nabycia przez Spółkę 100 % udziałów w przedmiotowych spółkach wynosi ok. 8 mln zł. Columbus Energy S.A. szacuje, że wartość spółek po wybudowaniu jeszcze w 2020 roku
farm fotowoltaicznych wyniesie ok. 40-45 mln zł. Zawarcie umów inwestycyjnych jest efektem strategii
rozwoju Spółki w zakresie inwestycji
w długoterminowe projekty fotowoltaiczne, co
będzie miało wpływ na realizowane wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

01.2020

W dniu 29 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Columbus
Energy S.A. Pana Leszka Leńko o zbyciu przez niego akcji Spółki Columbus Energy S.A. Treść otrzymanego
zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Decyzja uprawaniająca do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

02.2020

W dniu 11 lutego 2020 r. zarządzający Krakowskim Parkiem Technologicznym, działający w imieniu Ministra
Rozwoju, wydał decyzję nr 59/2020 o wsparciu dla Columbus Energy S.A. na prowadzenie działalności
gospodarczej. Nowa inwestycja Spółki, w związku z którą wydano decyzję dotyczy zwiększenia zdolności
produkcyjnych
i usługowych Spółki i wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Decyzja uprawnia Spółkę do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
Wysokość ulgi podatkowej kalkulowana będzie
w zależności od poniesionych kosztów kwalifikowanych (dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników) i tzw. intensywności pomocy publicznej, która dla województwa małopolskiego wynosi od 35% do 55% poniesionych kosztów kwalifikow anych w zależności od statusu przedsiębiorstwa. Spółka szacuje, że ulga wyniesie od 7 000 000 do 10 000
000 złotych i zostanie wykorzystana w okresie do 3 lat.

Udzielenie prokury

02.2020

W dniu 20 lutego 2020 roku uchwałą Zarządu Jednostki Dominującej nr 1/02/2020 z dniem podjęcia niniejszej
uchwały została udzielona prokura samoistna Panu Michałowi Gondek. Pan Michał Gondek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu
konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Pan Michał Gondek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
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Zawarcie umowy inwestycyjnej

02.2020

W dniu 21 lutego 2020 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem tj. osobą
fizyczną będącą wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("Wspólnik"), a spółką
Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie ("Gemstone") reprezentowaną przez Dawida Zielińskiego, Jednostką
dominującą („Columbus”). Panem Januszem Sterna ("JS"), spółką Nexity sp. z o.o. ("Nexity”), spółką Everest
Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Everest”). Zawarcie Umowy zostało poprzedzone negocjacjami i
badaniem due diligence Nexity przez Columbus Energy. Umowa określa podstawowe zasady i warunki inw estycji polegającej w szczególności na: (i) nabyciu przez Nexity od Dawida Kmiecika praw własności intelektualnej przeznaczonych do prowadzenia w zakresie dostawy innowacyjnych technologii w obszarze systemów
zarządzania i monitorowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, w
tym rozwoju produktu, integracji, wdrożenia i działalności operacyjnej systemu do prowadzenia biznesu związanego z usługą ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, umożliwiając w ten sposób
zarządzanie profesjonalną infrastrukturą stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu użytkownikowi do punktu ładowania w ramach usługi roamingowej, (ii) nabyciu przez
Everest od Wspólnika 100% udziałów w Nexity, (iii) inwestycji kapitałowej polegającej na podwyższeniu kapitału w Everest i objęciu nowych akcji Everest przez Dawida Kmiecika, Columbus, Gemstone, JS oraz Inwestorów, (iv) dokonaniu wyboru Dawida Kmiecika na Prezesa Zarządu Everest oraz (v) udzieleniu przez Spółkę
pożyczek na rzecz Everest i Wspólnika. Inwestycja polegała będzie w szczególności na: (i) nabyciu przez Everest od Dawida Kmiecika 100 % udziałów w Nexity za łączną cenę 980.000 złotych, (ii) udzieleniu przez Columbus do Everest pożyczki w wysokości 2.303.049 złotych na warunkach rynkowych z terminem spłaty do
końca kwietnia 2025 r. z możliwością jej konwersji na akcje Everest wskutek podwyższenia kapitału zakładowego w razie braku spłaty począwszy od 1 maja 2025 r. (iii) udzieleniu przez Columbus Dawidowi Kmiecikowi
pożyczki w wysokości 700.000 złotych na warunkach rynkowych na okres 5 lat z możliwością wcześniejszej
spłaty po 2 latach zabezpieczonej na akcjach Everest, (iv) podwyższeniu kapitału zakładowego Everest z wyłączeniem prawa poboru i objęciu nie więcej niż 7.696.951 nowych akcji Everest przez: Dawida Kmiecika w ilości
1.100.000, Columbus w ilości 3 796 951, Janusza Sterna w ilości do 200 000, Gemstone w ilości do 900 000
oraz innych inwestorów w ilości do 1 700 000, za cenę emisyjną w wysokości 1,00 zł za jedną akcję. Gemstone
i Janusz Sterna spowodują udzielenie pożyczki w wysokości do 400 000 tys. zł dla Everest w celu pokrycia
istniejących bieżących zobowiązań. Dodatkowo w sytuacji, gdy w danym roku obrotowym przychody Everest
przekroczą 100 mln zł i średnia kapitalizacja Everest przekroczy 100 mln zł, w tym samym roku obrotowym
zaproponowana zostanie emisja akcji Everest z wyłączeniem prawa poboru skierowana do członków Zarządu
oraz kluczowych osób w Everest ("Program Motywacyjny”). Oferta nie przekroczy 2 000 000 akcji, po cenie
emisyjnej 1,00 złoty. Dawid Kmiecik będzie uprawniony do objęcia do 1 000 000 akcji, prawo do objęcia pozostałych 1 000 000 akcji zostanie ustalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki. Strony
postanawiają, że do czasu realizacji Programu Motywacyjnego nie będą w żaden sposób dążyć do wypłaty
dywidendy z Everest, ani zaliczki na poczet dywidendy. Umowa zawiera ponadto szczegółowe oświadczenia i
zapewnienia złożone przez Strony. Umowa ustanawia także zakaz konkurencji dla Dawida Kmiecika przez
okres trwania Umowy i 12 miesięcy po jej zakończeniu. Umowa zawiera ponadto postanowienia w zakresie
prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia (tag along) między stronami. Strony ustaliły, że Dawidowi Kmi ecikowi będzie przysługiwać prawo wskazania kandydata do Rady Nadzorczej na zasadach przewidzianych w
Umowie. Strony podejmą starania w celu zwołania po 24 lutego 2020 r. Walnego Zgromadzenia Everest, zmiany firmy Everest na "Nexity Global”, rozpoczęcia prac przez Zarząd Everest w celu przygotowania i opublikowania nowej strategii Everest. Strony umowy zobowiązały się do niezbywania nowo objętych akcji Everest w
okresie dwóch lat od zawarcia niniejszej umowy (lock-up). W Umowie, każda ze Stron zobowiązała się do
naprawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem postanowień Umowy, wszelkich szkód, jakie którakolwiek z pozostałych Stron może ponieść wskutek: naruszenia któregokolwiek z zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy lub wadliwości któregokolwiek zapewnienia złożonego przez daną
Stronę w Umowie. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu jakiegokolwiek roszczenia,
w tym związanego z wadliwością zapewnień, w takim zakresie, w jakim szkoda ta obejmuje utracone korzyści.
Umowa przewiduje kary umowne w sytuacji naruszenia poszczególnych zobowiązań Stron wynik ających z
Umowy ("Kara Umowna"). Każdorazowo wysokość Kary Umownej za jedno naruszenie wynosi 1 milion złotych. Każda Strona uprawniona do dochodzenia kar umownych jest uprawniona dochodzić odszkodowania
przekraczającego kwoty kar umownych zastrzeżonych w Umowie. Umowa zawiera zobowiązanie do zachowania poufności. Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania i wygasa z
upływem pierwszego z następujących dni: (i) dzień rozwiązania Umowy przez wszystkie Strony; (ii) dzień, w
którym Strona przestanie posiadać bezpośrednio lub pośrednio 5% akcji Everest. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem dla wypowiadającej Strony w przypadku, w którym Strona przestanie posiadać bezpośrednio lub pośrednio 10% akcji Everest.
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Realizacja zapisów umowy inwestycynej

02.2020

W dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem tj. osobą
fizyczną będącą wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, a Everest Investments S.A. z
siedzibą
w Warszawie ("Everest"). Na podstawie niniejszej Umowy Dawid Kmiecik sprzedał Everest
100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, za łączną cenę w wysokości 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)
brutto(„Cena”), która to zostanie zapłacona przez Everest w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy. Ponadto Strony Umowy oświadczyły, iż Sprzedającemu będzie przysługiwać prawo odkupu Udziałów w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku za Cenę, pod warunkiem, iż w tym terminie nie ziszczą się
łącznie kolejne, istotne dla Sprzedającego etapy inwestycji określone w Umowie Inwestycyjnej. Prawo odkupu Udziałów Dawid Kmiecik wykona poprzez oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, które prześle Everest w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności. Powyższa umowa
stanowi ona kolejny krok uzgodnień inwestycyjnych i w przyszłości będzie miała wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej.

Zmiana Autoryzowanego Doradcy

03.2020

W dniu 10 marca 2020 roku za porozumieniem stron rozwiązane zostały następujące umowy zawarte pomiędzy Jednostką dominującą a ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:
1) umowa świadczenia usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu z dnia 15 stycznia
2014 roku,
2) umowa o weryfikację Dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy
wprowadzeniu akcji do obrotu na ASO NewConnect, z dnia 28 lutego 2019.
W dniu 13 marca Zarząd Jednostki dominującej podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku-Białej:
3) umowę, mocą której Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Columbus Energy usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania
przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu i
Rozporządzeniu
w sprawie nadużyć na rynku oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez
Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Jednostce dominującej w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia podpisania,
4) umowę, mocą której Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Jednostki dominującej usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest wprowadzenie akcji serii A1 Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.

Realizacja zapisów umowy inwestycynej - aneks do umowy nabycia udziałów w Nexity Sp. z o.o.

03.2020

W dniu 26 marca 2020 roku Zarząd Jednostki dominującej otrzymał od Everest Investments S.A. ("Everest”)
informację, o podpisaniu w dniu 26 marca 2020 r. pomiędzy Everest a Panem Dawidem Kmiecikiem, tj.
osobą fizyczną będącą jedynym wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu Aneksu do
Umowy nabycia przez Everest 100% udziałów w Nexity. Mocą Aneksu, zmieniony został zapis dotyczący
zapłaty przez Everest ceny zakupu za nabyte 100% udziałów Nexity sp. z o.o. z pierwotnie wskazanego
terminu 7 tygodni od dnia zawarcia umowy na wskazujący, iż zapłata nastąpi w terminie 1-go dnia roboczego od podjęcia przez Everest uchwały o emisji akcji, jednak nie później niż w terminie 12-tu tygodni od
zawarcia umowy. Powyższe zdarzenie związane jest z realizacją zapisów Umowy inwestycyjnej z dnia 21
lutego 2020, zawartej pomiędzy Panem Dawidem Kmiecikiem, spółką Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie,
Jednostką dominującą – Columbus Energy S.A., Panem Januszem Sterna, spółką Nexity sp. z o.o. oraz
spółką Everest Investments S.A.
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7.8. Znaczące zdarzenia po dacie bilansowej
Zawarcie umowy o współpracy

04.2020

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Spółka dominująca otrzymała dwustronnie podpisaną umowę o współpracy (dalej: "Umowa"), którą zawarła z Unisun Energy BV z siedzibą w Rotterdamie (dalej: "Unisun").
Przedmiotem Umowy jest prowadzenie przedsięwzięcia polegającego na wspólnej budowie portfela
farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją OZE o wolumenie 66 MW. Zgodnie z Umową Jednostka dominująca będzie odpowiedzialna za zapewnienie finansowania pomostowego budowy farm fotowoltaicznych oraz pełnić będzie rolę Generalnego Wykonawcy. Kolejne zaplanowane działania skupiają się na
podpisaniu kontraktu EPC na budowę farm fotowoltaicznych pomiędzy Spółką i podmiotami celowymi
oraz podpisaniu umów pożyczek na udzielenie finansowania pomostowego tym podmiotom. Każda
farma fotowoltaiczna realizowana będzie w ramach zewnętrznego podmiotu celowego, z którym Spółka
zawrze umowę pożyczki na warunkach określonych w Umowie. Kwota pożyczki będzie równać się
iloczynowi liczby megawatów (zainstalowanej mocy), którą należy osiągnąć w danej farmie fotowoltaicznej i kwoty 665.000,00 EUR i pokrywa należne wynagrodzenie Columbus Energy S.A. (które opłacane
będzie na zasadzie potrącenia wierzytelności) i odsetki należne za początkowy okres dwunastu miesięcy
liczony od daty wypłaty pożyczek (pożyczki mają zostać spłacone w terminie 18 miesięcy od dnia ich
wypłaty). W celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki na podstawie niniejszej Umowy i na podstawie
umów pożyczek, Unisun ustanowi zastaw rejestrowy na udziałach/akcjach podmiotów celowych (na
podstawie umowy o wtórnym zastawie na udziałach/akcjach) na rzecz Columbus Energy S.A. Maksymalna kwota zabezpieczenia udzielonego na podstawie umowy dodatkowego zastawu na udziałach/akcjach będzie równa 150% wartości każdej pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki
każdemu podmiotowi celowemu, w ramach którego realizowane będą inwestycje. Dodatkowo, w celu
zabezpieczenia wierzytelności Jednostki dominującej na podstawie niniejszej Umowy i na podstawie
umów pożyczek, każdy podmiot celowy ustanowi zastaw rejestrowy na wszystkich posiadanych przez
dany podmiot celowy aktywach na rzecz Columbus Energy S.A. (poprzez zastaw na aktywach wtórnych)
na warunkach określonych w Umowie. Maksymalna kwota zabezpieczenia udzielona na podstawie
umowy zastawu na aktywach wtórnych wynosi 150% wartości każdej pożyczki udzielonej na podstawie
umowy pożyczki.
Środki przekazane przez Spółkę pochodzić będą od podmiotów zewnętrznych ("Inwestor"). W celu
zabezpieczenia wierzytelności każdego Inwestora na podstawie umowy pożyczki Inwestora, Unisun
ustanowi zastaw rejestrowy na udziałach/akcjach danego podmiotu celowego na rzecz Inwestora (w
ramach umowy zastawu akcyjnego Inwestora) na warunkach określonych w Umowie. Maksymalna
kwota zabezpieczenia przewidziana w umowach zastawu na udziałach na rzecz Inwestora będzie równa
150% wartości udzielonej pożyczki na podstawie umów pożyczek zawartych przez odpowiedni podmiot
celowy. Umowa przewiduje wspólną sprzedaż projektów po wybudowaniu lub prawo zakupu wszystkich
projektów przez Columbus Energy S.A. jako inwestora końcowego. Po zakończeniu każdego projektu
przez dowolny podmiot celowy, Unisun zobowiązuje się do sprzedaży wszystkich udziałów/akcji tego
podmiotu celowego na rzecz osoby trzeciej po najwyższej możliwej cenie w odniesieniu do warunków
rynkowych. Wraz ze sprzedażą udziałów/akcji danego podmiotu celowego, nabywca tych udziałów/akcji
spłaci wszystkie zobowiązania tego podmiotu celowego należne na podstawie umów pożyczek. Po
sprzedaży udziałów/akcji w dowolnym podmiocie celowym Unisun zapłaci Spółce należne wynagrodzenie na podstawie niniejszej Umowy w wysokości równej 50% różnicy między należną kwotą od nabywcy
udziałów/akcji a kwotą 880 tys. Euro/MW. Wartość gotowych farm fotowoltaicznych po wybudowaniu
szacowana jest na około 260 mln zł, w tym wartość wynagrodzenia dla Columbus Energy S.A. z tytułu
prac Generalnego Wykonawcy i udzielenia finansowania pomostowego wynosi około 200 mln zł. Termin
zakończenia budowy farm fotowoltaicznych przewidywany jest w 2020 roku.
Zawarcie Umowy jest zgodne z realizowaną strategią budowy zintegrowanej firmy energetycznotechnologicznej Columbus Energy S.A. i działalności w segmencie farm fotowoltaicznych o skali przemysłowej.
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Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji farm fotowoltaicznych

04.2020

W dniu 7 kwietnia 2020 r. doszło do obustronnego podpisania listu intencyjnego zawartego pomiędzy Jednostką dominującą a Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Partner”), określającego wstępne warunki
współpracy pomiędzy Stronami, dotyczącej realizacji instalacji fotowoltaicznych ("List intencyjny”). Intencją
Stron jest współpraca w zakresie realizacji inwestycji fotowoltaicznych na zrekultywowanych terenach zd egradowanych, zamkniętych składowiskach odpadów oraz na obiektach oczyszczalni ścieków, tj. miejscach
prowadzenia działalności operacyjnej Partnera. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w powyższym zakresie, Columbus Energy S.A. wykona analizy techniczne projektów fotowoltaicznych, pozyska
niezbędne dokumenty oraz pozwolenia na realizację projektów, a także będzie ich Generalnym Wykonawcą.
Finansowanie prac deweloperskich oraz budowę farm zapewnią Strony w proporcjach i zasadach uzgodnionych na dalszych etapach prac. Strony przewidują, że we wczesnym okresie Partnerowi może przysługiwać
wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a udział kapitałowy w projektach nastąpi w kolejnych etapach, gdy
współpraca osiągnie odpowiednią skalę, co jednak będzie przedmiotem dalszych rozmów Stron. Strony planują wykonać dwie instalacje pilotażowe, po jednej na terenach zrekultywowanych i na obiekcie oczyszczalni
ścieków. Uruchomienie prac nad projektami planowane jest w maju 2020 roku. List intencyjny stanowi wyraz
woli Stron podjęcia i prowadzenia negocjacji i działań dotyczących realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa
powyżej, jednakże nie tworzy żadnych wiążących zobowiązań którejkolwiek z Stron. Powyższy fakt może
mieć istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Columbus Energy S.A.

Zawarcie umów pożyczek
W dniu 14 kwietnia 2020 r., występując jako pożyczkobiorca Zarząd Jednostki dominującej („Pożyczkobiorca”, „CE”) zawarł dwie umowy pożyczek (dalej: "Umowa”, "Umowy”) z następującymi osobami (dalej: "Pożyczkodawca”, "Pożyczkodawcy”):
- Panem Markiem Sobieskim (akcjonariusz posiadający 8,75% udziału w głosach na WZ Columbus Energy
S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki) na kwotę 6 mln zł,
- Medisantus sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (podmiot, w którym Pan Marek Sobieski posiada 85% udziałów
oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu) na kwotę 8 mln zł, (zwanymi dalej: "Pożyczka”, "Pożyczki”).
CE ma prawo przeznaczyć Pożyczki na:
- zakup zapasów przez Pożyczkobiorcę;
- udzielenie pożyczek spółkom celowym budującym farmy fotowoltaiczne (dalej: "Spółki Celowe”), j eśli
całość środków z pożyczki zostanie przeznaczona na zapłatę faktur wystawionych przez Spółkę jako generalnego wykonawcę farmy fotowoltaicznej, świadczącego usługi generalnego wykonawstwa na rzecz takiej
Spółki Celowej;
- na zakup udziałów w Spółkach Celowych.

04.2020

Pożyczki oprocentowane są na zasadach rynkowych. Spłata Pożyczek wraz z należnymi odsetkami ma nast ąpić do dnia 30 września 2021 r. Wypłata Pożyczek na rzecz CE nastąpi pod warunkiem złożenia wniosków o
ustanowieniu następujących zabezpieczeń:
- zastawu rejestrowego na zapasach CE. do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 50% kwoty każdej
Pożyczki;
- zastawu rejestrowego na wierzytelnościach CE. wynikających z umów zawartych przez CE pod nazwą
"Abonament na słońce”, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 100% kwoty każdej Pożyczki;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego przez CE do kwoty wynoszącej 150% kwoty każdej
Pożyczki.
Ponadto, jeśli środki z którejkolwiek Pożyczki przeznaczone będą na udzielenie pożyczek Spółkom Celowym
lub nabycie udziałów w Spółkach Celowych, a których zwrot przez Spółki Celowe miałby nastąpić w ramach
uprawnienia CEi, o którym mowa w akapicie poniżej, Pożyczkodawca ma prawo uzyskać dodatkowe zabezpieczenie udzielonych
i nie spłaconych przez Spółki Celowe pożyczek w postaci:
- zastawów rejestrowych na wszystkich udziałach w Spółkach Celowych, o których mowa w Umowie, do
najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% kwoty Pożyczki;
- zastawów rejestrowych na wszystkich aktywach Spółek Celowych, o których mowa w Umowie do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% kwoty Pożyczki.
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W przypadku gdy CE skorzysta z przysługujących jej uprawnień względem udziałów w Spółkach Celowych
do ich nabycia na własność, CE zobowiązuje się na żądanie Pożyczkodawcy, bez zbędnej zwłoki, przenieść
własność udziałów na Pożyczkodawcę tytułem spłaty Pożyczki (datio in solutum lub sprzedaż z potrąceniem
wzajemnych zobowiązań pieniężnych) w taki sposób, aby udział Pożyczkodawcy w kapitale zakładowym
Spółki Celowej wynosił 50%. Cena nabycia tych udziałów przez Pożyczkodawcę w Spółkach Celowych będzie stanowiła kwotę gwarantującą uzgodnioną w Umowie stopę zwrotu z inwestycji.
Ponadto Umowy przewidują możliwość odstąpienia Pożyczkodawców od Umów w sytuacjach przede
wszystkim niedotrzymania terminów ustanowienia zabezpieczeń, wyegzekwowania jakiegokolwiek zabezpi eczenia ustanowionego na dowolnym ze składników majątku Spółki celem egzekucji kwoty większej niż 5 mln
zł, oraz kwestii opartych o prawo upadłościowe i naprawcze dotyczących CE lub Spółek Celowych lub żądać
natychmiastowej spłaty tej części pożyczki, która została przeznaczona na finansowanie określonej Spółki
Celowej.

Złożenie wniosku o pomoc w ramach tarczy antykrzyzysowej
04.2020

W dniu 17 kwietnia 2020 roku spółka zależna Columbus Profit Sp. z o.o. złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o pomoc w ramach programu wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioskowana kwota pomocy wynosi
209.515,00 zł. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała decyzji w tej sprawie.

Złożenie wniosku o pomoc w ramach tarczy antykrzyzysowej
05.2020

W dniu 7 maja 2020 roku spółka zależna GoBloo Sp. z o.o. złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Krakowie wniosek o pomoc w ramach programu wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioskowana kwota pomocy wynosi
41.468,37 zł. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała decyzji w tej sprawie.

05.2020

W dniu 8 maja 2020 roku Jednostka dominująca złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o pomoc
w ramach programu wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 234.997,83 zł.
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie otrzymała decyzji w tej sprawie.

Złożenie wniosku o pomoc w ramach tarczy antykrzyzysowej

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

31.03.2020

31.03.2019

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

125 549,58

21 909,20

419,44

353,22

125 969,02

22 262,43

-691,23

-235,55

Zużycie surowców i materiałów

-16 487,00

-9 576,82

Usługi obce

-28 834,61

-7 392,64

-3 112,59

-975,52

Pozostałe przychody
Razem przychody z działalności operacyjnej
Amortyzacja

Koszty świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozostałe koszty

-92,00

-24,87

-54 413,53

-515,47

-3 176,85

-493,63

-377,67

-24,77

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

18 783,53

3 023,16

Koszty finansowe

-1 280,18

-452,35

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

17 503,35

2 570,82

Podatek dochodowy

4 186,06

543,82

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

13 317,29

2 026,99

ZYSK (STRATA) NETTO

13 317,29

2 026,99

Zysk (strata) netto przypadająca:

13 317,29

2 026,99

Akcjonariuszom jednostki dominującej

13 317,29

2 026,99

Udziałom niedającym kontroli

0,00

0,00

Pozostałe całkowite dochody

0,00

0,00

Pozostałe całkowite dochody netto razem

0,00

0,00

Zysk (strata) na akcję (w zł/gr na jedną akcję)

0,00

0,00

Zwykły

0,33

0,04

Rozwodniony

0,21

0,04

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

31.03.2020

31.12.2019

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

566,75

459,65

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

5 003,58

5 248,38

Wartość firmy

3 833,36

3 833,36

114,85

124,25

15 222,07

9 257,60

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

0,00

0,00

Pozostałe aktywa finansowe

0,00

0,00

Udzielone pożyczki

13 865,08

16 587,22

Aktywa trwałe razem

38 605,70

35 510,46

Zapasy

77 001,45

51 528,21

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

87 610,30

51 966,37

500,00

500,00

0,00

0,00

Udzielone pożyczki krótkoterminowe

9 143,20

2 813,77

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

7 093,17

19 588,57

0,00

0,00

Aktywa obrotowe razem

181 348,11

126 396,91

AKTYWA RAZEM

219 953,81

161 907,36

Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych

Aktywa obrotowe

Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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PASYWA

31.03.2020

31.12.2019

Kapitał własny
Wyemitowany kapitał akcyjny

76 506,97

76 506,97

0,00

0,00

-38 005,69

-40 083,67

10 531,67

-2 777,55

49 032,95

33 645,75

110,25

420,13

25 222,39

18 538,31

7 500,68

7 484,98

11,07

12,82

4 222,07

3 988,40

37 066,46

30 444,63

61 343,31

40 269,92

78,26

80,08

17 349,89

9 794,64

7 674,52

3 236,03

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

572,77

513,80

Zobowiązania z tytułu leasingu

814,64

1 297,62

Zaliczki od kontrahentów

14 156,92

16 071,35

Zobowiązania kontraktowe z niezakończonych świadczeń

26 286,45

23 170,62

5 577,64

3 382,92

Zobowiązania krótkoterminowe razem

133 854,41

97 816,98

Zobowiązania razem

170 920,87

128 261,62

PASYWA RAZEM

219 953,81

161 907,36

Akcje własne
Kapitał rezerwowy
Zyski zatrzymane
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu leasingu
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Bieżący podatek dochodowy

Pozostałe zobowiązania

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał podstawowy
Stan na 1 stycznia 2019

Kapitał rezerwowy

Zyski zatrzymane

Razem

76 506,97

-44 930,20

-14 944,17

16 632,50

Podział wyniku za 2018 rok

0,00

0,00

0,00

0,00

Emisja akcji

0,00

0,00

0,00

0,00

Korekta wartości firmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Konwersja pożyczek i obligacji

0,00

0,00

0,00

0,00

Program motywacyjny dla pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

Nabycie jednostek zależnych

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk /(strata)netto

0,00

0,00

2 027,99

2 027,99

Stan na 31 marca 2019

76 506,97

-44 930,20

-12 916,18

18 660,51

Stan na 1 stycznia 2020

76 506,97

-40 083,67

-2 777,55

33 645,75

Podział wyniku za 2019 rok

0,00

0,00

0,00

0,00

Emisja akcji

0,00

0,00

0,00

0,00

Korekta wartości firmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Konwersja pożyczek i obligacji

0,00

2 077,98

0,00

2 077,98

Program motywacyjny dla pracowników

0,00

0,00

0,00

0,00

Nabycie jednostek zależnych

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe

0,00

0,00

-8,06

-8,06

Zysk /(strata)netto

0,00

0,00

13 317,29

13 317,29

76 506,97

-38 005,69

10 531,67

49 032,95

Stan na 31 marca 2020

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Za okres zakończony
31.03.2020

Za okres zakończony
31.03.2019

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach
Zysk/strata z udziałów z działalności inwestycyjnej
Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

17 487,23

2 571,82

691,23

235,55

1 168,03

34,51

0,00

0,00

0,00

0,00

57,22

71,40

Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań
Pozostałe przepływy

-25 473,24

-7 193,18

-35 643,42

6 605,26

26 577,47

-128,55

0,00

0,00

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej

-15 135,48

2 196,80

-88,96

-72,93

-15 224,44

2 269,73

-147,10

-63,76

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie wartości niematerialnych
Udzielone pożyczki

-3 607,29

0,00

Inwestycje w jednostkę stowarzyszoną i powiązanych

-7 663,91

-250,00

Wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji

0,00

0,00

Odsetki otrzymane

0,00

0,12

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek

0,00

0,00

Wpływy ze zbycia udziałów

0,00

0,00

Połączenie jednostek gospodarczych

0,00

0,00

-11 418,30

-313,64

14 749,60

0,00

Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

-700,00

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

7 555,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

-5 450,00

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-249,31

-48,34

Spłata odsetek

-366,83

-290,72

Inne wydatki finansowe

13,88

-69,15

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

14 147,34

996,79

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-12 495,40

2 952,88

19 588,57

2 860,46

0,00

0,00

7 093,17

5 813,34

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC
OKRESU

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej
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INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU
Zasady rachunkowości istotne dla przygotowania niniejszego jednostkowego skróconego śródrocznego
sprawozdania finansowego zostały zawarte w informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego.

Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej

strona 53 z 53

ZDARZEN IA ISTOTN IE WP ŁYWAJĄCE
NA DZIAŁ ALNOŚĆ EM ITENTA W ROKU OB ROTOWYM I OCENA UZYSK ANYCH EFEKTÓW:
Harmonogram publikacji raportów okresowych COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna
W dniu 15 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki
przekazał harmonogram publikacji raportów
okresowych w 2020 r.:



skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 r. - w dniu 16 marca 2020 roku,



skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał
2020 r. - w dniu 13 maja 2020 roku,



skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał
2020 r. - w dniu 12 sierpnia 2020 roku,



skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał
2020 r. - w dniu 10 listopada 2020 roku.

W związku z 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 był zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2019 roku.
Zakup projektów farm fotowoltaicznych
W dniu 23 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki
zawarł umowy nabycia 100 % udziałów w 13
(trzynastu) spółkach celowych realizujących
projekty farm fotowoltaicznych z wygraną w
2019 roku aukcją o łącznej mocy 13 MWp.
Wartość transakcji nabycia przez Spółkę 100 %
udziałów w przedmiotowych spółkach wynosi
ok. 8 mln zł. Emitent szacuje, że wartość spółek
po wybudowaniu jeszcze w 2020 roku farm
fotowoltaicznych wyniesie ok. 40-45 mln zł.
Zawarcie umów inwestycyjnych jest efektem
strategii rozwoju Spółki w zakresie inwestycji w
długoterminowe projekty fotowoltaiczne, co
będzie miało wpływ na realizowane wyniki finansowe Spółki oraz grupy kapitałowej.

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
W dniu 29 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE, od Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana
Leszka Leńko o zbyciu przez niego akcji Spółki
Columbus Energy S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła załącznik do opublikowanego raportu.
Otrzymanie decyzji o wsparciu Emitenta
W dniu 11 lutego 2020 r. zarządzający Krakowskim Parkiem Technologicznym, działający w
imieniu Ministra Rozwoju, wydał Decyzję nr
59/2020 o wsparciu dla Columbus Energy S.A.
na prowadzenie działalności gospodarczej.
Nowa inwestycja Spółki, w związku z którą wydano decyzję dotyczy zwiększenia zdolności
produkcyjnych i usługowych Spółki i wiąże się
z zatrudnieniem dodatkowych pracowników.
Decyzja uprawnia Spółkę do korzystania ze
zwolnienia z podatku dochodowego od osób
prawnych.
Wysokość ulgi podatkowej kalkulowana będzie
w zależności od poniesionych kosztów kwalifikowanych (dwuletnich kosztów pracy nowo
zatrudnionych pracowników) i tzw. intensywności pomocy publicznej, która dla województwa
małopolskiego wynosi od 35% do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych w zależności
od statusu przedsiębiorstwa. Spółka szacuje, że
ulga wyniesie od 7 000 000 do 10 000 000
złotych i zostanie wykorzystana w okresie do 3
lat.
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego EBI nr 23/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
W dniu 18 lutego 2020 roku Zarząd Spółki opublikował korektę skonsolidowanego raportu
rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu
21 marca 2019 roku w systemie EBI raportem
nr 23/2019. Korekta stanowiła uzupełnienie na
str. 31-32 raportu o plik ze stanowiskiem Rady
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Nadzorczej Emitenta odnośnie zastrzeżenia
biegłego rewidenta. Pozostała treść raportu
rocznego za rok 2018 nie uległa zmianie.
Korekta jednostkowego raportu rocznego
EBI nr 24/2019 z dnia 22 marca 2019 r.
W dniu 18 lutego 2020 roku Zarząd Spółki opublikował korektę jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu 22
marca 2019 roku w systemie EBI raportem nr
24/2019. Korekta stanowiła uzupełnienie na str.
31-32 raportu o plik ze stanowiskiem Rady
Nadzorczej Emitenta odnośnie zastrzeżenia
biegłego rewidenta. Pozostała treść raportu
rocznego za rok 2018 nie uległa zmianie.

rzentowana przez Dawida Zielińskiego, (III) Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Columbus”), (IV) Pan Janusz Sterna ("JS"), (V) spółka Nexity sp. z o.o. ("Nexity"), (VI) spółka Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie
("Everest").
Zawarcie Umowy zostało poprzedzone negocjacjami i badaniem due diligence Nexity przez
Columbus Energy S.A.
Umowa określa podstawowe zasady i warunki
inwestycji polegającej w szczególności na:



Powołanie Prokurenta Spółki
W dniu 20 lutego 2020 roku uchwałą Zarządu
nr 1/02/2020 została udzielona prokura samoistna Panu Michałowi Gondek.
Pan Michał Gondek zgodnie ze złożonym
oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie
jest członkiem organu konkurencyjnej spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Gondek nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych.
O powołanym Prokurencie Spółka przekazała w
załączeniu szczegółowe informacje, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do
Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika
nr 1 do Regulaminu ASO.
Życiorys zawodowy Prokurenta został opublikowany również na stronie internetowej Spółki.
Zawarcie umowy inwestycyjnej
W dniu 21 lutego 2020 roku została zawarta
umowa inwestycyjną, której stronami są: (I) Dawid Kmiecik tj. osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ("Wspólnik"), (II) spółka Gemstone
S.A. z siedzibą w Krakowie ("Gemstone") repe-

nabyciu przez Nexity od Dawida Kmiecika
praw własności intelektualnej przeznaczonych do prowadzenia w zakresie dostawy
innowacyjnych technologii w obszarze systemów zarządzania i monitorowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, w tym rozwoju produktu, integracji, wdrożenia i działalności operacyjnej systemu doprowadzenia biznesu związanego z usługą ładowania
pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, umożliwiając w ten sposób zarządzanie profesjonalną infrastrukturą stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu
użytkownikowi do punktu ładowania w ramach usługi roamingowej,



nabyciu przez Everest od Wspólnika 100%
udziałów w Nexity,



inwestycji kapitałowej polegającej na podwyższeniu kapitału w Everest i objęciu nowych akcji Everest przez Dawida Kmiecika,
Columbus, Gemstone, JS oraz Inwestorów,




dokonaniu wyboru Dawida Kmiecika na
Prezesa Zarządu Everest oraz
udzieleniu przez Spółkę pożyczek na rzecz
Everest i Wspólnika.

Inwestycja polegała będzie w szczególności na:




nabyciu przez Everest od Dawida Kmiecika
100 % udziałów w Nexity za łączną cenę
980.000 złotych,
udzieleniu przez Columbus do Everest pożyczki w wysokości 2.303.049 złotych na
warunkach rynkowych z terminem spłaty do
Strona 2 z 8

końca kwietnia 2025 roku z możliwością jej
konwersji na akcje Everest wskutek podwyższenia kapitału zakładowego w razie
braku spłaty począwszy od 1 maja 2025 r.





udzieleniu przez Columbus Dawidowi Kmiecikowi pożyczki w wysokości 700.000 złotych na warunkach rynkowych na okres 5
lat z możliwością wcześniejszej spłaty po 2
latach zabezpieczonej na akcjach Everest,
podwyższeniu kapitału zakładowego Everest z wyłączeniem prawa poboru i objęciu
nie więcej niż 7.696.951 nowych akcji Everest przez: Dawida Kmiecika w ilości
1.100.000, Columbus w ilości 3 796 951,
Janusza Sterna w ilości do 200 000,
Gemstone w ilości do 900 000 oraz innych
inwestorów w ilości do 1 700 000, za cenę
emisyjną w wysokości 1,00 zł za jedną akcję. Gemstone i Janusz Sterna spowodują
udzielenie pożyczki w wysokości do 400
000 tys. zł dla Everest w celu pokrycia istniejących bieżących zobowiązań.

pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia (tag
along) między stronami.
Strony ustaliły, że Dawidowi Kmiecikowi będzie
przysługiwać prawo wskazania kandydata do
Rady Nadzorczej na zasadach przewidzianych w
Umowie. Strony podejmą starania w celu zwołania po 24 lutego 2020 r. Walnego Zgromadzenia Everest, zmiany firmy Everest na "Nexity
Global", rozpoczęcia prac przez Zarząd Everest
w celu przygotowania i opublikowania nowej
strategii Everest.
Strony umowy zobowiązały się do niezbywania
nowo objętych akcji Everest w okresie dwóch
lat od zawarcia niniejszej umowy (lock-up).
W Umowie, każda ze Stron zobowiązała się do
naprawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem postanowień
Umowy, wszelkich szkód, jakie którakolwiek z
pozostałych Stron może ponieść wskutek:



naruszenia któregokolwiek z zobowiązań
danej Strony wynikających z Umowy lub



wadliwości któregokolwiek zapewnienia
złożonego przez daną Stronę w Umowie.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu jakiegokolwiek roszczenia, w tym związanego z wadliwością zapewnień, w takim zakresie, w jakim szkoda
ta obejmuje utracone korzyści.


Dodatkowo w sytuacji, gdy w danym roku obrotowym przychody Everest przekroczą 100 mln
zł i średnia kapitalizacja Everest przekroczy 100
mln zł w tym samym roku obrotowym zaproponowana zostanie emisja akcji Everest z wyłączeniem prawa poboru skierowana do członków
Zarządu oraz kluczowych osób w Everest ("Program Motywacyjny"). Oferta nie przekroczy
2 000 000 akcji, po cenie emisyjnej 1,00 złoty.
Dawid Kmiecik będzie uprawniony do objęcia
do 1 000 000 akcji, prawo do objęcia pozostałych 1 000 000 akcji zostanie ustalone przez
Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą
Spółki. Strony postanowiły, że do czasu realizacji Programu Motywacyjnego nie będą w żaden
sposób dążyć do wypłaty dywidendy z Everest,
ani zaliczki na poczet dywidendy.
Umowa zawiera ponadto szczegółowe oświadczenia i zapewnienia złożone przez Strony.
Umowa ustanawia także zakaz konkurencji dla
Dawida Kmiecika przez okres trwania Umowy i
12 miesięcy po jej zakończeniu. Umowa zawiera
ponadto postanowienia w zakresie prawa

Umowa przewiduje kary umowne w sytuacji
naruszenia poszczególnych zobowiązań Stron
wynikających z Umowy ("Kara Umowna"). Każdorazowo wysokość Kary Umownej za jedno
naruszenie wynosi 1 milion złotych. Każda Strona uprawniona do dochodzenia kar umownych
jest uprawniona dochodzić odszkodowania
przekraczającego kwoty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
Umowa zawiera zobowiązanie do zachowania
poufności. Umowa podlega prawu polskiemu.
Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania i
wygasa z upływem pierwszego z następujących
dni:



dzień rozwiązania Umowy przez wszystkie
Strony;



dzień, w którym Strona przestanie posiadać
bezpośrednio lub pośrednio 5% akcji EveStrona 3 z 8

rest. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem dla wypowiadającej Strony w przypadku, w którym
Strona przestanie posiadać bezpośrednio
lub pośrednio 10% akcji Everest.

W dniu 10 marca 2020 roku Zarząd Spółki za
porozumieniem stron z ABISTEMA Kancelaria
Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie rozwiązał:



umowę z dnia 15 stycznia 2014 roku świadczenia usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu,
oraz



umowę z dnia 28 lutego 2019 roku
o weryfikację Dokumentu informacyjnego
oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji do obrotu na
ASO NewConnect.

Realizacja zapisów umowy inwestycyjnej
W dniu 27 lutego 2020 roku Zarząd Spółki
otrzymał informację od Everest Investments
S.A., jednego z sygnatariuszy Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 lutego 2020 roku. informację, iż
w dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana
umowa sprzedaży pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem tj. osobą fizyczną będącą wspólnikiem
spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym
Sączu, a Everest Investments S.A. z siedzibą w
Warszawie ("Everest"). Na podstawie Umowy
Dawid Kmiecik sprzedał Everest 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z
o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt
złotych) każdy, za łączną cenę w wysokości
980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy
złotych) brutto, płatnej przez Everest w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy
na wskazany przez Sprzedającego rachunek
bankowy.
Ponadto Strony Umowy oświadczyły, iż Sprzedającemu będzie przysługiwać prawo odkupu
Udziałów w terminie do dnia 30 czerwca 2021
roku za Cenę, pod warunkiem, iż w tym terminie
nie ziszczą się łącznie kolejne, istotne dla Sprzedającego etapy inwestycji określone w Umowie
Inwestycyjnej.
Prawo odkupu Udziałów Dawid Kmiecik wykona poprzez oświadczenie o skorzystaniu z tego
prawa, które prześle Everest w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym, pod
rygorem nieważności.
Columbus Energy S.A. przekazała niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowiła ona kolejny krok uzgodnień inwestycyjnych i w przyszłości będzie miała wpływ na sytuację finansową
Emitenta i grupy kapitałowej.
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym
Doradcą

Podpisanie umów z Autoryzowanym Doradcą
W dniu 13 marca 2020 r. Zarząd Spółki podpisał
ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z
o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej następujące
umowy:



umowę, mocą której Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na
rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze
Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę
obowiązków informacyjnych określonych w
Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na
rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez
Spółkę tych obowiązków, a także bieżące
doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym
funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia podpisania;



umowę, mocą której Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na
rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest wprowadzenie akcji
serii A1 Spółki do alternatywnego systemu
obrotu na rynek NewConnect. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej i jednostkowy raport Columbus
Energy za rok obrotowy 2019
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W dniu 21 marca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował skonsolidowany raport roczny Grupy
Kapitałowej i jednostkowy raport roczny Spółki
za rok obrotowy 2019.
Realizacja umowy inwestycyjnej – podpisanie aneksu
W dniu 26 marca 2020 roku Zarząd Spółki
otrzymał od Everest Investments S.A. ("Everest")
informację, o podpisaniu w dniu 26 marca 2020
r. pomiędzy Everest a Panem Dawidem Kmiecikiem, tj. osobą fizyczną będącą jedynym wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, Aneksu do umowy 27 lutego 2020
roku, w sprawie nabycia przez Everest 100%
udziałów w spółce Nexity sp. z o.o. Mocą Aneksu, zmieniony został zapis dotyczący zapłaty
przez Everest ceny zakupu za nabyte 100%
udziałów Nexity sp. z o.o. z pierwotnie wskazanego terminu 7 tygodni od dnia zawarcia umowy na wskazujący, iż zapłata nastąpi w terminie
1-go dnia roboczego od podjęcia przez Everest
uchwały o emisji akcji, jednak nie później niż w
terminie 12-tu tygodni od zawarcia umowy.
ISTOTNE
ZDARZE NIA
B ILANSOWYM

PO

DN IU

Zawarcie istotnej umowy o współpracy
W dniu 1 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki
zawarł umowę o współpracy (dalej: "Umowa") z
Unisun Energy BV z siedzibą w Rotterdamie
(dalej: "Unisun"). Przedmiotem Umowy jest
prowadzenie przedsięwzięcia polegającego na
wspólnej budowie portfela farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją OZE o wolumenie 66
MW. Zgodnie z Umową Spółka będzie odpowiedzialna za zapewnienie finansowania pomostowego budowy farm fotowoltaicznych oraz
pełnić będzie rolę Generalnego Wykonawcy.
Kolejne zaplanowane działania skupiają się na
podpisaniu kontraktu EPC na budowę farm fotowoltaicznych pomiędzy Spółką i podmiotami
celowymi oraz podpisaniu umów pożyczek na

udzielenie finansowania
podmiotom.

pomostowego

tym

Każda farma fotowoltaiczna realizowana będzie
w ramach zewnętrznego podmiotu celowego, z
którym Spółka zawrze umowę pożyczki na warunkach określonych w Umowie. Kwota pożyczki będzie równać się iloczynowi liczby megawatów (zainstalowanej mocy), którą należy osiągnąć w danej farmie fotowoltaicznej i kwoty
665.000,00 EUR i pokrywa należne wynagrodzenie Spółki (które opłacane będzie na zasadzie potrącenia wierzytelności) i odsetki należne
za początkowy okres dwunastu miesięcy liczony
od daty wypłaty pożyczek (pożyczki mają zostać
spłacone w terminie 18 miesięcy od dnia ich
wypłaty). W celu zabezpieczenia wierzytelności
Spółki na podstawie niniejszej Umowy i na podstawie umów pożyczek, Unisun ustanowi zastaw
rejestrowy na udziałach/akcjach podmiotów
celowych (na podstawie umowy o wtórnym
zastawie na udziałach/akcjach) na rzecz Spółki.
Maksymalna kwota zabezpieczenia udzielonego
na podstawie umowy dodatkowego zastawu na
udziałach/akcjach będzie równa 150% wartości
każdej pożyczki udzielonej na podstawie umowy
pożyczki udzielonej każdemu podmiotowi celowemu, w ramach którego realizowane będą
inwestycje. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia
wierzytelności Spółki na podstawie niniejszej
Umowy i na podstawie umów pożyczek, każdy
podmiot celowy ustanowi zastaw rejestrowy na
wszystkich posiadanych przez dany podmiot
celowy aktywach na rzecz Spółki (poprzez zastaw na aktywach wtórnych)na warunkach
określonych w Umowie. Maksymalna kwota
zabezpieczenia udzielona na podstawie umowy
zastawu na aktywach wtórnych wynosi 150%
wartości każdej pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki.
Środki przekazane przez Spółkę pochodzić będą
od podmiotów zewnętrznych (dalej: "Inwestor").
W celu zabezpieczenia wierzytelności każdego
Inwestora na podstawie umowy pożyczki Inwestora, Unisun ustanowi zastaw rejestrowy na
udziałach/akcjach danego podmiotu celowego
na rzecz Inwestora (w ramach umowy zastawu
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akcyjnego Inwestora) na warunkach określonych
w Umowie. Maksymalna kwota zabezpieczenia
przewidziana w umowach zastawu na udziałach
na rzecz Inwestora będzie równa 150% wartości
udzielonej pożyczki na podstawie umów pożyczek zawartych przez odpowiedni podmiot celowy.
Umowa przewiduje wspólną sprzedaż projektów
po wybudowaniu lub prawo zakupu wszystkich
projektów przez Spółkę jako inwestora końcowego. Po zakończeniu każdego projektu przez
dowolny podmiot celowy, Unisun zobowiązuje
się do sprzedaży wszystkich udziałów/akcji tego
podmiotu celowego na rzecz osoby trzeciej po
najwyższej możliwej cenie w odniesieniu do
warunków rynkowych. Wraz ze sprzedażą
udziałów/akcji danego podmiotu celowego,
nabywca tych udziałów/akcji spłaci wszystkie
zobowiązania tego podmiotu celowego należne
na podstawie umów pożyczek. Po sprzedaży
udziałów/akcji w dowolnym podmiocie celowym Unisun zapłaci Spółce należne wynagrodzenie na podstawie niniejszej Umowy w wysokości równej 50% różnicy między należną kwotą
od nabywcy udziałów/akcji a kwotą 880 tys.
Euro/MW.
Wartość gotowych farm fotowoltaicznych po
wybudowaniu szacowana jest na około 260 mln
zł, w tym wartość wynagrodzenia dla Columbus
Energy S.A. z tytułu prac Generalnego Wykonawcy i udzielenia finansowania pomostowego
wynosi około 200 mln zł. Termin zakończenia
budowy farm fotowoltaicznych przewidywany
jest jeszcze w 2020 roku.
Zawarcie Umowy jest zgodne z realizowaną
strategią budowy zintegrowanej firmy energetyczno-technologicznej Columbus Energy S.A. i
działalności w segmencie farm fotowoltaicznych
o skali przemysłowej.
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego
współpracy w zakresie realizacji farm fotowoltaicznych
W dniu 7 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki
podpisał list intencyjny z Geotrans S.A. z siedzi-

bą we Wrocławiu („Partner”), określający
wstępne warunki współpracy pomiędzy Stronami, dotyczącej realizacji instalacji fotowoltaicznych („List intencyjny”).
Intencją Stron jest współpraca w zakresie realizacji inwestycji fotowoltaicznych na zrekultywowanych terenach zdegradowanych, zamkniętych składowiskach odpadów oraz na obiektach
oczyszczalni ścieków, tj. miejscach prowadzenia
działalności operacyjnej Partnera.
W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w powyższym zakresie, Emitent wykona
analizy techniczne projektów fotowoltaicznych,
pozyska niezbędne dokumenty oraz pozwolenia
na realizację projektów, a także będzie ich Generalnym Wykonawcą. Finansowanie prac deweloperskich oraz budowę farm zapewnią Strony w proporcjach i zasadach uzgodnionych na
dalszych etapach prac. Strony przewidują, że we
wczesnym okresie Partnerowi może przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a
udział kapitałowy w projektach nastąpi w kolejnych etapach, gdy współpraca osiągnie odpowiednią skalę, co jednak będzie przedmiotem
dalszych rozmów Stron.
Strony planują wykonać dwie instalacje pilotażowe, po jednej na terenach zrekultywowanych
i na obiekcie oczyszczalni ścieków. Uruchomienie prac nad projektami planowane jest najpóźniej w maju 2020 roku.
Zarząd zaznaczył, iż List intencyjny stanowi
wyraz woli Stron podjęcia i prowadzenia negocjacji i działań dotyczących realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej, jednakże nie
tworzy żadnych wiążących zobowiązań którejkolwiek z Stron.
Zawarcie umów pożyczek
W dniu 14 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki
występując jako pożyczkobiorca zawarł dwie
umowy pożyczek (dalej: "Umowa", "Umowy") z
następującymi osobami (dalej: "Pożyczkodawca",
"Pożyczkodawcy"):



Panem Markiem Sobieskim (akcjonariusz
posiadający 8,75% udziału w głosach na WZ
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Spółki oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki) na kwotę 6 mln zł,



Medisantus sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
(podmiot, w którym Pan Marek Sobieski posiada 85% udziałów oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu) na kwotę 8 mln zł,
(zwanymi dalej: "Pożyczka", "Pożyczki").

poniżej, Pożyczkodawca ma prawo uzyskać
dodatkowe zabezpieczenie udzielonych i nie
spłaconych przez Spółki Celowe pożyczek w
postaci:



zastawów rejestrowych na wszystkich
udziałach w Spółkach Celowych, o których
mowa w Umowie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% kwoty Pożyczki;



zastawów rejestrowych na wszystkich aktywach Spółek Celowych, o których mowa
w Umowie do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% kwoty Pożyczki.

Spółka ma prawo przeznaczyć Pożyczki na:






zakup zapasów przez Pożyczkobiorcę;
udzielenie pożyczek spółkom celowym budującym farmy fotowoltaiczne (dalej: "Spółki Celowe"), jeśli całość środków z pożyczki
zostanie przeznaczona na zapłatę faktur
wystawionych przez Spółkę jako generalnego wykonawcę farmy fotowoltaicznej,
świadczącego usługi generalnego wykonawstwa na rzecz takiej Spółki Celowej;
na zakup udziałów w Spółkach Celowych.

Pożyczki zostały oprocentowane na zasadach
rynkowych. Spłata Pożyczek wraz z należnymi
odsetkami ma nastąpić do dnia 30 września
2021 r.
W Umowach wskazano, iż wypłata Pożyczek na
rzecz Spółki nastąpi pod warunkiem złożenia
wniosków o ustanowieniu następujących zabezpieczeń:






zastawu rejestrowego na zapasach Spółki
do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 50% kwoty każdej Pożyczki;
zastawu rejestrowego na wierzytelnościach
Spółki wynikających z umów zawartych
przez Spółkę pod nazwą "Abonament na
słońce", do najwyższej sumy zabezpieczenia
wynoszącej 100% kwoty każdej Pożyczki;
oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego przez Spółkę do kwoty wynoszącej
150% kwoty każdej Pożyczki.

Ponadto, jeśli środki z którejkolwiek Pożyczki
przeznaczone będą na udzielenie pożyczek
Spółkom Celowym lub nabycie udziałów w
Spółkach Celowych, a których zwrot przez
Spółki Celowe miałby nastąpić w ramach
uprawnienia Spółki, o którym mowa w akapicie

W przypadku gdy Spółka skorzysta z przysługujących jej uprawnień względem udziałów w
Spółkach Celowych do ich nabycia na własność,
Spółka zobowiązuje się na żądanie Pożyczkodawcy, bez zbędnej zwłoki, przenieść własność
udziałów na Pożyczkodawcę tytułem spłaty
Pożyczki (datio in solutum lub sprzedaż z potrąceniem wzajemnych zobowiązań pieniężnych) w
taki sposób, aby udział Pożyczkodawcy w kapitale zakładowym Spółki Celowej wynosił 50%.
Cena nabycia tych udziałów przez Pożyczkodawcę w Spółkach Celowych będzie stanowiła
kwotę gwarantującą uzgodnioną w Umowie
stopę zwrotu z inwestycji.
Ponadto Umowy przewidują możliwość odstąpienia Pożyczkodawców od Umów w sytuacjach
przede wszystkim niedotrzymania terminów
ustanowienia zabezpieczeń, wyegzekwowania
jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego
na dowolnym ze składników majątku Spółki
celem egzekucji kwoty większej niż 5 mln zł,
oraz kwestii opartych o prawo upadłościowe i
naprawcze dotyczących Spółki lub Spółek Celowych lub żądać natychmiastowej spłaty tej
części pożyczki, która została przeznaczona na
finansowanie określonej Spółki Celowej.
Informacja dotycząca wyników finansowych w I kwartale 2020 r.
W dniu 29 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki
przygotował i opublikował informację o uzyskanych wynikach finansowych Spółki w zakresie
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przychodów ze sprzedaży oraz zysku brutto w I
kwartale 2020 r.
Zgodnie z księgami rachunkowymi:





skonsolidowane przychody ze sprzedaży w
I kwartale 2020 r. wyniosły 125 mln zł wobec 22 mln zł w I kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 468%;
skonsolidowany zysk brutto w I kwartale
2020 r. wyniósł 18 mln zł wobec 2,2 mln zł
w I kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o
718%.

Jednocześnie Zarząd przypomniał, iż w całym
2019 r. Grupa Kapitałowa tworzona przez Spółkę osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 204 mln zł oraz zysk brutto na poziomie 15
mln zł.
Zarząd wskazał, iż wzrosty wyników finansowych wynikają wprost z realizowanej przez
Grupę Kapitałową Spółki działalności w zakresie
instalacji fotowoltaicznych.

Zarząd przekazał niniejszą informację w związku
osiągniętymi przez Spółkę wynikami finansowymi obejmującymi okres rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi w związku z pandemią restrykcjami, w oparciu o zalecenia opublikowane przez Europejski
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), związane ze skutkami rozprzestrze-niania się koronawirusa SARS-CoV-2
na sytuację Spółki. Zarząd wskazał, iż na bieżąco ocenia sytuację wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na Spółkę oraz w przypadku
zaistnienia zdarzeń mogących posiadać znamiona informacji poufnej, będzie przekazywał je
niezwłocznie w trybie przewidzianym w regulacjach obowiązujących Spółkę.
Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż wskazane
wartości nie były przedmiotem badania przez
podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych.
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Columbus Energy S.A.
ul Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków
Dowiedz się więcej na:

facebook.com/columbusenergysa

youtube.com/c/ColumbusEnergyPV

instagram.com/columbusenergy

