Kraków, 12.11.2020

Raport kwartalny.
Grupy Kapitałowej Columbus Energy za trzeci kwartał 2020 r.
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nasze DNA .
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#troska

#technologia
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nasze produkty
i usługi .

fotowoltaika

magazyny
energii

pompy
ciepła

infrastruktura do ładowania
pojazdów elektrycznych

farmy
fotowoltaiczne

perowskity

Columbus
dzisiaj .
Jesteśmy najbardziej
rozpoznawalną marką w branży
instalacji fotowoltaicznych.
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Dostarczamy rozwiązania
nowoczesnej energetyki
dla domów i firm.

Dostarczamy kompleksową
usługę doboru i montażu pomp
ciepła oraz domowych
magazynów energii.

Inwestujemy w technologie
najnowszej generacji.
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do dziś

30000
Klientów .

FOTOWOLTAIKA

Pierwszy krok w stronę zielonej energii
z własną instalacją fotowoltaiczną.
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MAGAZYN ENERGII

Pełna niezależność energetyczna z instalacją
fotowoltaiczną i magazynem energii.

POMPA CIEPŁA

Komfort i wygoda z ekologicznym
ogrzewaniem z pompy ciepła.
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elektromobilność .

czym się
zajmujemy .
Dzięki współpracy partnerskiej z Nexity dajemy dostęp do sieci
stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Europie oraz umożliwiamy
prowadzenie biznesu w elektromobilności.

eko-energia
dla domów i firm .

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania eko-energetyczne dla domów
i firm w całej Polsce. Każdego dnia montujemy ponad 100 instalacji fotowoltaicznych.
Poszerzamy również grono prosumentów o tych, którzy decydują się dodatkowo
na inwestycję w pompy ciepła i magazyny energii.
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farmy fotowoltaiczne .

Rozwijamy inwestycje w farmy fotowoltaiczne, w naszym portfelu znajduje
się już ponad 1000 MW mocy OZE. Zakończyliśmy budowę farm
o mocy kilkunastu MW i jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych kilkudziesięciu MW.
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sieć sprzedaży .

III Krajowa Konferencja Online Columbus Elite .
w której wzięli udział wszyscy pracownicy Columbus Elite wraz z całą siecią sprzedaży.
W trakcie konferencji nastąpiło podsumowanie wyników i przedstawienie strategii rozwoju
organizacji, wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych agentów Columbus Elite, a także szkolenie
mające na celu doskonalenie kompetencji i pogłębienie wiedzy technicznej.

Seminarium Szkoleniowe w Arłamowie .
jako forma wyróżnienia dla grupy doradców osiągających najlepsze wyniki, a także okazja do
poszerzania wiedzy i trenowania umiejętności poprzez wymianę doświadczeń, szkolenia z technik
sprzedaży, motywacji, budowania marki własnej, a także szkolenia produktowe i marketingowe.

Cykliczne szkolenia sprzedażowe .
Columbus Elite dba o ciągły rozwój kompetencji swoich doradców, dlatego regularnie organizuje
szkolenia motywacyjne, produktowe i sprzedażowe, oraz warsztaty praktyczne na temat metod
radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Rozwój Działu Wsparcia Sprzedaży .
mając na uwadze rozwój organizacji zespół analityków wspierających sprzedaż powiększył się
dwukrotnie, aby pracować nad optymalizacją wyników sprzedażowych.

Rafał Kołłątaj i Paweł Bednarek
Zarząd Columbus Elite S.A.

Zajmujemy się sprzedażą produktów fotowoltaicznych, stworzyliśmy unikatowy system sprzedaży
i dzięki innowacyjnym metodom budujemy liderską, zawodową organizację partnerów sprzedaży
odnawialnych źródeł energii. Jako nieliczni z polskich przedsiębiorstw możemy pochwalić się ciągłym
wzrostem sprzedaży i dynamicznym rozwojem, pomimo trwającej pandemii.
Columbus Elite S.A. łączy realizację celów biznesowych z troską o środowisko naturalne i naszą planetę,
ale także o swoich pracowników, o czym mówi jedno z naszych haseł #thinkpeople to ludzie, to emocje
i rozwój osobisty jako czynniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tworzeniu naszej organizacji.
Idee dynamicznego rozwoju na jaki stawiamy, zawarliśmy w haśle #thinkpower to najwyższa jakość
naszych produktów i usług - jako, że mamy do czynienia z technologią przyszłości, stawiamy duży
nacisk na nieustające ulepszanie procesów obsługi Klienta oraz regularną pracę nad tworzeniem
i doskonaleniem dobrych praktyk współpracy i sprzedaży.
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Optymalizacja i usprawnienie procesów .
weryfikacji umów sprzedażowych i obiegu informacji, w celu obniżenia czasu realizacji do 1-2 dni
roboczych.

Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży .
w trzecim kwartale br. do organizacji Columbus Elite dołączyły kolejne 94 osoby, co łącznie dało liczbę 366
partnerów.

W trzecim kwartale 2020 r. Columbus Elite S.A. odnotował
kolejny wzrost sprzedaży, pozyskaliśmy 3775 nowych Klientów
o łącznej mocy instalacji 17 050,62 kWp

6

perowskity .

transformacja energetyczna .
Saule wraz z Columbus Energy wychodzi
z przełomową inicjatywą do polskich miast i gmin
oferując program transformacji energetycznej.
Program obejmuje szereg usług m.in. audyty
energetyczne, opracowania koncepcji działań,
a także kompleksową pomoc przy ich wdrożeniu.

rozwój produktów .
Saule współpracuje z licznymi producentami
i dystrybutorami, w celu opracowania produktów
z fotowoltaiką perowskitową. Celuje w najbardziej
innowacyjne zastosowania, niedostępne dla
tradycyjnej technologii krzemowej.

drukowane ogniwa .
Innowacją Saule jest produkcja ogniw za pomocą
druku atramentowego. Obecnie finalizowana jest
budowa pierwszej na świecie linii produkującej
drukowane moduły perowskitowe. Drukowane
ogniwa to łatwe w produkcji, tanie oraz ekologiczne
źródło pozyskania energii elektrycznej.

Saule S.A. jest światowym pionierem w zastosowaniu technologii druku atramentowego do produkcji
elastycznych, lekkich, ultracienkich i półprzezroczystych perowskitowych modułów fotowoltaicznych.
Celem spółki jest komercjalizacja i dalszy rozwój autorskiej technologii fotowoltaicznej na bazie perowskitów, poszerzającej wachlarz możliwych zastosowań tradycyjnej technologii krzemowej.

działalność naukowa .
Nawiązanie bliskiej
relacji z Columbus Energy,
dzięki dokonanej inwestycji
kapitałowej

Opracowanie kompleksowej
oferty dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego
i rynku B2B
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Podpisanie szeregu listów
intencyjnych z producentami
i dystrybutorami

Saule prowadzi światowej klasy badania nad
nowoczesnymi ogniwami słonecznymi na
bazie perowskitu. Dysponuje jednym z najlepiej
wyposażonych laboratoriów optoelektronicznych
na świecie.
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działamy na terenie
całej Polski .

pewne jutro
z Columbus Energy .

1500
osób jako organizacja
– sieć profesjonalnych instalatorów
i doradców energetycznych
w całym kraju

1000
MW mocy w portfelu inwestycyjnym
farm fotowoltaicznych

175
MW mocy zainstalowanej
w fotowoltaice

Columbus
Care
program obsługi Klienta wyróżniony
godłem TERAZ POLSKA
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list do Akcjonariuszy .

Drodzy
Akcjonariusze
oraz Inwestorzy,

Z satysfakcją prezentujemy Wam raport z działalności
Grupy Columbus w trzecim kwartale 2020 r. Nasza
biznesowa satysfakcja bierze się z tego, że w tak wymagającym okresie, pe ł nym napię ć i spowolnienia
gospodarczego, Columbus zaskoczył rynek nowościami
i zrealizował wiele projektów, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Skonsolidowane przychody
z działalności operacyjnej za trzeci kwartał br. wyniosły 213 mln zł, a narastająco za 3 kwartały 468 mln zł.
Ale nasza Grupa jest przede wszystkim rentowna, co pokazuje
skonsolidowany wynik brutto w wysokości 30,1 mln zł za trzeci
kwartał, natomiast narastająco, za 9 miesięcy br., jest to już
61,4 mln zł.
Columbus specjalizuje się w dostarczaniu technologii przyszłości
dla domów i biznesu. W samym trzecim kwartale dostarczyliśmy
7 tys. sztuk instalacji o mocy 36,5 MW. Łącznie, w całym kraju,
Columbus dostarczył już ponad 30 tys. instalacji fotowoltaicznych.
Również sprzedaż pomp ciepła i magazynów energii nabiera
dynamiki, co na pewno będzie widoczne w przyszłorocznych
wynikach.
Znacząco zwiększyliśmy też nasz udział w segmencie farm
fotowoltaicznych. W omawianym okresie zawarliśmy umowy
z wieloma podmiotami w zakresie realizacji projektów farmowych. Obecnie wartość farm wybudowanych przez Columbus
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wynosi ok. 45 mln zł, kolejne projekty są w realizacji, a całość
portfela mocy, jaki jest w naszym posiadaniu, to ponad 1000 MW
farm, o wartości rynkowej ponad 3 mld zł. Aktywa te są jednym
z ważniejszych zabezpieczeń przyszłości Grupy, dlatego nie
szczędzimy środków na inwestycje w ten segment. Czwarty
kwartał br. powinien przynieść kolejne przejęcia i inwestycje,
które będą sukcesywnie powiększać portfel własnych aktywów
energetycznych i pracować przez dziesiątki lat.
Inwestujemy też w nowoczesne technologie, ponieważ wierzymy,
że dzięki nim nasz biznes będzie rozwijać się szybciej niż rynek.
Właśnie dlatego stajemy się największym wspólnikiem Saule
Technologies, inwestując środki w wysokości 10 mln euro
w innowacje Olgi Malinkiewicz, czyli w technologię ogniw
perowskitowych. Ultracienkie i ultralekkie ogniwa perowskitowe,
przewyższające zastosowaniem tradycyjne ogniwa krzemowe,
otwierają nowy rozdział w historii fotowoltaiki. Columbus ma
prawo pierwszeństwa zakupu tych produktów, dzięki czemu
będzie odgrywać wiodącą rolę jako dostawca tego typu rozwiązań. Pierwsza linia produkcyjna jest w trakcie uruchamiania,
więc przychody ze sprzedaży produktów Saule powinniśmy
zanotować już w 2021 r.
Nasze inwestycje w rozwój i skalowanie biznesu są poparte
głębokimi analizami. W trosce o przyszłość Grupy i jej pracowników szukamy rozwiązań, które zagwarantują nam bezpieczeństwo w kolejnych latach. Jednym z takich rozwiązań jest
emisja zielonych obligacji, którą przeprowadzamy za pośrednictwem spółki w 100% zależnej w naszej Grupie – New Energy
Investments. Minimalna wartość pierwszej serii obligacji
wyniesie 75 mln zł, natomiast łączna wartość nominalna
wyemitowanych obligacji w pierwszym etapie wyniesie

0,5 mld zł. Dzięki 15-letnim zielonym obligacjom, będziemy
mogli maksymalizować budowanie aktywów w Grupie,
patrząc nie tylko na jednorazową marżę w sprzedaży bezpośredniej, ale przede wszystkim długoterminowo, zgodnie
z Europejskim Zielonym Ładem.
W minionym kwartale, z myślą o klientach indywidualnych
i biznesowych, poszerzyliśmy naszą ofertę o nowoczesne
rozwiązania energetyczne, takie jak: magazyny energii,
pompy ciepła czy ładowarki do samochodów elektrycznych. Kompleksowa oferta Columbus, którą wdrożyliśmy na
początku sierpnia, funkcjonuje teraz w trzech wygodnych
pakietach GoGreen, GoFree i GoComfort i cieszy się dużym zainteresowaniem. To dowodzi, że mimo światowych
p ro b l e m ów z w i ą z a nyc h z p a n d e m i ą , ko n s u m e n ci zabezpieczają swoją przyszłość poprzez inwestycje
w technologie, które bazują na czystej i taniej energii.
Ostatnie zmiany geopolityczne i nastawienie Unii Europejskiej
do megatrendu energetyki zrównoważonej dają nam pewność, że strategia, jaką podąża Grupa Columbus, będzie
przynosiła coraz większe profity i zwiększała skalę działania.
Prosumencka i wielkoskalowa fotowoltaika, magazyny
energii, pompy ciepła, elektromobilność i nowe technologie,
tj . p e rows k it y - to p rz yszł o ś ć c o dzi e n n e g o ż yc i a
ko n s u m e ntów i p rze d s i ę b i o rc ów, a c ał a zawo d o wa energetyka będzie musiała oprzeć swoje założenia
właśnie na tym megatrendzie.

Zarząd Columbus Energy S.A.
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zarząd
Columbus Energy .

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

rada nadzorcza
Columbus Energy .

Paweł Urbański
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Sobieski
Członek Rady Nadzorczej

Od 9 lat związany z rynkiem OZE. Założyciel spółki
Columbus Energy, którą w ciągu 6 lat przekształcił
w silną Grupę Kapitałową.

Janusz Sterna

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

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.

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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Piotr Kurczewski

Leszek Leńko

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kaleta

Radosław Żemło

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Ogłoszka

Piotr Krupa

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej
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akcjonariat
Columbus Energy .

Stan na 12.11.2020 roku

10,76%
Pozostali akcjonariusze

31,42%

2,14%

Dawid Zieliński *

Paweł Urbański ***

8,75%
Marek Sobieski

5,50%
Janusz Sterna ***

Akcjonariusze posiadający

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

11,52%
Piotr Kurczewski

działają w Porozumieniu.

29,91%
January Ciszewski **

* 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.
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grupa kapitałowa .

Smile Energy S.A.

Grupa Kapitałowa Columbus Energy
składa się ze spółek:

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

•

•

zajmujących się
sprzedażą i dystrybucją
produktów oraz usług
eko-energetycznych

celowych, związanych
z realizacją projektów
farm fotowoltaicznych

Columbus Profit Sp. z o.o.

50%

•

świadczących
usługi wspólne
i finansowe

100%

100%
Elektrownia PVPL 172
Sp. z o.o.

100%

100%
Pośrednik finansowy w oferowaniu Klientom Grupy
produktów kredytowych i leasingów.

Działalność w segmencie farm fotowoltaicznych.
W swoim portfelu Spółka rozwija projekty o mocy ponad 1 GW.

100%

Elektrownia PVPL 221
Sp. z o.o.

100%
Elektrownia PVPL 288
Sp. z o.o.

100%
Elektrownia PVPL 388
Sp. z o.o.
GoBiznes Sp. z o.o.

50%

100%
Prowadzi działalność z zaresu fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów
energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych w segmencie B2B.

Spółka jako pratner Columbus Energy rozwija unikatowy
model sprzedaży OZE poprzez rozwój struktury zawodowych
sprzedawców branży.

ES Banachy Sp. z o.o.

Nexity Global S.A.

Działalność w branży elektromobilności. Dostarcza narzędzia do
obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych w całej Europie.

Spółka rozwija technologię druku atramentowego do produkcji
perowskitowych modułów fotowoltaicznych na skalę światową.
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ES Sigiełki Sp. z o.o.

100%

100%
Ecowolt 9 Sp. z o.o.

Ecowolt 7 Sp. z o.o.

100%

100%
Ecowolt 5 Sp. z o.o.

Ecowolt 2 Sp. z o.o.

Ecowolt 6 Sp. z o.o.

100%

100%

100%
13,04%

35,74%

100%

100%

100%

Saule S.A.

Elektrownia PVPL 321
Sp. z o.o.

EcoSolar Babice Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 421
Sp. z o.o.

ES Nisko Sp. z o.o.

Ecowolt 1 Sp. z o.o.

100%

100%

100%

Columbus Elite S.A.

100%
Elektrownia PVPL 213
Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 188
Sp. z o.o.

100%

100%

100%
Elektrownia PVPL 174
Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 173
Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 187
Sp. z o.o.

New Energy
Investments Sp. z o.o.

100%
Elektrownia PVPL 166
Sp. z o.o.

Elektrownia PVPL 113
Sp. z o.o.

100%

Columbus Energy
Finanse Sp. z o.o.

Eko Energia II Sp. z o.o.

100%

100%
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Ecowolt 18 Sp. z o.o.

Greenprojekt 6 Sp. z o.o.

100%
Greenprojekt 18 Sp. z o.o.

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.

100%
Sun Energy Invest Sp. z o.o.

100%

Columbus JV1 Sp. z o.o.

100%

100%
Columbus JV2 Sp. z o.o.

100%

100%

Columbus&Farmy Sp. z o.o.

SPower Tomaszówka
Sp. z o.o.

100%
SPower WDW Sp. z o.o.

50%

100%
SPower JSK 3 Sp. z o.o.

100%

Farma F2 Sp. z o.o.

Farma F4 Sp. z o.o.

Farma F3 Sp. z o.o.

100%
Farma F5 Sp. z o.o.

100%
Farma F6 Sp. z o.o.

100%

SPower Ujazd Sp. z o.o.

100%

100%
SPower Kołaczyce Sp. z o.o.

100%

100%
SPower KKM Sp. z o.o.

100%

100%
SPower Węgliska Sp. z o.o.

SPower HNB Sp. z o.o.

100%
SPower Rusowo Sp. z o.o.

100%

SPower Giżycko Sp. z o.o.

SPower Zambrów I
Sp. z o.o.

100%

100%
SPower Lubień Dolny 2
Sp. z o.o.

Bioenergia Podlasie
Sp. z o.o.

100%
SPower Osinki Sp. z o.o.

100%
SPower Polanów Sp. z o.o.

100%

100%

SPower Sudol Sp. z o.o.

100%
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Dawid Kmiecik

Rafał Kołłątaj i Paweł Bednarek

Prezes Nexity

Zarząd Columbus Elite

Nexity to uniwersalne i elastyczne rozwiązanie
dla elektromobilności. Dostarcza narzędzia
pozwalające użytkownikom pojazdów
elektrycznych ładować się na ponad 60 000
stacjach ładowania w Europie.
Umożliwia również prowadzenie biznesu
w elektromobilności - zarządzanie pojedynczym
punktem, jak i profesjonalną siecią stacji
ładowania samochodów elektrycznych.
Nexity to gwarancja dostępu do sieci ładowania
pojazdów elektrycznych. W strategię Columbus
Energy wpisane jest połączenie prosumentów
i konsumentów z energią z farm fotowoltaicznych
i siecią ładowarek pojazdów elektrycznych.
Chcemy zapewnić dostęp do zielonej energii,
w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za drugi kwartał 2020 r.

Columbus Elite S.A. wyróżnia się unikatowym
w skali kraju systemem prowizyjnym oraz
modelem pracy zatrudnionych partnerów.
Spółka działa na terenie całego kraju.
Bezpośrednie relacje, budowane na lata,
pozwalają skutecznie doradzać polskim
rodzinom i firmom w zakresie wyboru
produktów eko-energetycznych i wraz
z rozwojem technologii optymalizować
oczekiwania konsumenckie.

Piotr Krych, Olga Malinkiewicz i Artur Kupczunas
Zarząd Saule

Saule Technologies to spółka założona w 2014
roku przez Olgę Malinkiewicz, wynalazczynię
przełomowej metody wytwarzania
perowskitowych ogniw słonecznych metodą
druku oraz przez jej wspólników Piotra Krycha
i Artura Kupczunasa. Saule Technologies
jest światowym pionierem w zastosowaniu
technologii druku atramentowego do
produkcji elastycznych, lekkich, ultracienkich
i półprzezroczystych perowskitowych
modułów fotowoltaicznych. Celem spółki
jest komercjalizacja i dalszy rozwój autorskiej
technologii fotowoltaicznej na bazie
perowskitów, poszerzającej wachlarz możliwych
zastosowań tradycyjnej technologii krzemowej.

15

kapitalizacja .

Kapitalizacja Spółki

2 509 752 374 zł
stan na 12 listopada 2020 roku

2975,27
2509,75
1807,43

mln PLN

550,53
91,75

85,1

62,74

566,72
12.11.2020

*na koniec roku
Dane na podstawie bankier.pl, kurs akcji przedstawiony jako kurs akcji zamknięcia w danym dniu sesyjnym.
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wybrane dane finansowe
grupy kapitałowej .

EBITDA .
69,36

70
65
60
55
50

W tak wymagającym okresie, pełnym napięć i spowolnienia gospodarczego, Columbus
zaskoczył rynek nowościami i zrealizował wiele projektów, co znalazło odzwierciedlenie
w wynikach finansowych. Przychody z działalności operacyjnej za trzeci kwartał wyniosły
213 mln zł, a narastająco za 3 kwartały 468 mln zł.
Nasza Grupa jest przede wszystkim rentowna, co pokazuje wynik brutto w wysokości
30,1 mln zł za trzeci kwartał, natomiast narastająco, za 9 miesięcy br., jest to już 61,4 mln zł.

22,2

11,93
4,3
0,2

2,62

4,47 4,45

EBITDA (mln PLN)

przychody .
500
468,13

q1

h1

q3

year

wartość aktywów .

450
350

338,18

400
350

209,9
142,13
102,99

92,59

109,64
71,76

89,29

75,94

63,03

4,93

8,38

22,64

30,67

33,36

36,58

Przychody (mln PLN)

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za trzeci kwartał 2020 r.

q1

h1

q3

year

Wartość aktywów (mln PLN)

46,59

q1

h1

q3

17

year

wybrane dane operacyjne
grupy kapitałowej .

przyrost Klientów .

Zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, Columbus zwiększa
też swój udział w rynku instalacji fotowoltaicznych, zarówno w rynku właścicieli domów,
nieruchomości komercyjnych, ale również w wykonawstwie oraz inwestycjach we własne
projekty farm fotowoltaicznych.
Na dzień publikacji raportu społeczność Columbus to już 30 000 Klientów.
W sumie Spółka zainstalowała już 528 000 sztuk paneli fotowoltaicznych,
o łącznej mocy ponad 175 MW. Posiada też w swoim portfelu inwestycyjnym projekty
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy powyżej 1 GW.

liczba Klientów

przyrost Klientów

*dane - stan na dzień publikacji raportu okresowego/rocznego

przyrost mocy .

farmy przyłączone i w trakcie przyłączenia

przyrost w danym okresie

wykonane

*dane - stan na dzień publikacji raportu okresowego/rocznego
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skonsolidowane podstawowe dane finansowe .
[w mln PLN]

q1 2019

q2 2019

q3 2019

q1 2020

q2 2020

q3 2020

22,53

56,86

109,63

125,89

254,91

468,13

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2,93

6,2

10,79

19,30

36,53

66,05

Amortyzacja

0,24

0,49

1,14

0,75

1,6

3,31

EBITDA

3,17

6,69

11,93

20,05

38,13

69,36

Zysk brutto

2,20

5,24

9,24

18,02

31,33

61,43

Podatek dochodowy

0,54

1,12

1,98

4,51

7,81

13,48

Zysk netto

1,61

4,12

7,26

13,51

23,52

47,95

Przepływy pieniężne netto, razem

3,51

0,5

11,86

0,05

19,32

35,40

Aktywa/Pasywa razem

53,38

66,37

89,28

204,71

239,05

338,17

Aktywa trwałe

29,38

31,77

33,65

19,06

38,71

143,59

Aktywa obrotowe

24,00

34,6

55,67

185,65

200,34

194,59

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

6,28

3,27

14,63

23,90

43,17

59,25

Zapasy

6,93

16,62

21,13

94,12

96,87

67,9

Należności krótkoterminowe

10,79

14,71

19,87

67,13

60,3

67,36

Należności długoterminowe

18,03

18

17,57

4,34

12,71

12,59

Zobowiązania długoterminowe

14,31

18,62

23,01

41,77

60,81

55,31

Zobowiązania krótkoterminowe

21,23

27,41

42,78

113,17

117,57

196,9

Kapitał własny

18,66

20,34

23,48

49,77

60,67

85,96

Kapitał podstawowy

76,51

76,51

76,51

76,51

76,51

76,51

Przychody z działalności operacyjnej
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oświadczenie
zarządu .
Wiceprezes
Zarządu

Prezes
Zarządu

Wiceprezes
Zarządu

Łukasz Górski

Dawid Zieliński

Janusz Sterna

Zarząd Columbus Energy S.A. oświadcza, że według jego najlepszej
wiedzy wybrane skonsolidowane i jednostkowe informacje finansowe za
III kwartał 2020 roku, a także dane porównywalne za analogiczny okres roku
poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi
Spółkę oraz że skonsolidowany kwartalny raport okresowy Columbus Energy S.A.
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i tworzonej
przez nią Grupy Kapitałowej.

Zarząd jednocześnie wskazuje, iż Spółka nie publikowała prognoz
finansowych na 2020 rok.

Dokument informacyjny Spółki nie zawierał informacji, o których mowa w §10 pkt 13a)
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Columbus Energy S.A. na dzień 30 września 2020 roku zatrudniała 297 osób
w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Columbus Energy na dzień
30 września 2020 roku zatrudniała 602,88 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Raport sporządzony został przez spółkę Columbus Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 9, 31-358 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”.
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Kraków, 12.11.2020

Sprawozdanie
finansowe.
Grupy Kapitałowej Columbus Energy za trzeci kwartał 2020 r.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna

1

Śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów
Nota

01.01 - 30.09.2020

01.07 - 30.09.2020

01.01 - 30.09.2019

01.07 - 30.09.2019

463 428,26

211 383,99

108 271,78

52 362,13

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

4.1

Pozostałe przychody

4 705,70

1 836,95

1 365,93

419,53

468 133,96

213 220,94

109 637,71

52 781,66

-3 313,02

-1 708,71

-1 143,86

-653,67

Zużycie surowców i materiałów

-196 868,50

-87 878,29

-48 643,80

-24 514,38

Usługi obce

-155 993,90

-77 457,07

-30 525,31

-14 450,15

-22 157,68

-9 326,89

-9 365,40

-4 216,80

-1 155,65

-512,57

-349,61

-173,41

-4 774,33

-1 871,83

-2 965,36

-1 553,18

-11 403,87

-854,82

-5 647,53

-2 532,35

-6 417,96

-4 088,47

-209,87

-96,01

66 049,06

29 522,31

10 786,96

4 591,70

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

4.2

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 941,09

-1 325,00

-1 573,42

-582,01

2 323,21

1 903,81

27,34

-7,04

61 431,18

30 101,11

9 240,89

4 002,66

13 481,56

5 672,54

1 983,34

859,79

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

47 949,62

24 428,57

7 257,54

3 142,86

ZYSK (STRATA) NETTO

47 949,62

24 428,57

7 257,54

3 142,86

Zysk (strata) netto przypadający:

47 949,62

24 428,57

7 257,54

3 142,86

Akcjonariuszom jednostki dominującej

47 949,62

24 428,57

7 257,54

3 142,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe całkowite dochody

47 949,62

24 428,57

7 257,54

3 142,86

Pozostałe całkowite dochody netto razem

47 949,62

24 428,57

7 257,54

3 142,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Udziałom niedającym kontroli

Zysk (strata) na akcję (w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwykły

4.3

1,18

0,60

0,10

0,00

Rozwodniony

4.3

0,71

0,36

0,10

0,00

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.
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Śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji f inansowej
AKTYWA

Nota

30.09.2020

31.12.2019

30.09.2019

5.1

35 677,26

459,65

550,52

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

5.1

26 495,35

10 136,89

4 866,59

Wartość firmy

5.2

34 430,80

3 833,36

3 833,36

Pozostałe aktywa niematerialne

5.2

119,47

124,25

60,43

33 000,31

111,57

6 260,90

1 053,57

161,33

10,55

226,46

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

12 586,94

10 072,48

17 567,98

143 590,16

24 899,53

33 650,34

67 899,93

62 513,06

21 129,70

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa finansowe
Udzielone pożyczki

5.4

Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

5.6

66 173,38

27 107,50

19 431,00

Pozostałe aktywa finansowe

5.4

74,80

500,00

0,00

Należności z tytułu podatku dochodowego

387,56

0,00

0,06

Udzielone pożyczki krótkoterminowe

5.4

797,65

3 257,52

438,71

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

5.7

59 252,03

23 847,39

14 626,74

0,00

0,00

0,00

Aktywa obrotowe razem

194 585,35

117 225,47

55 626,22

Aktywa razem

338 175,52

142 125,00

89 276,55

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
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PASYWA

Nota

30.09.2020

31.12.2019

30.09.2019

76 506,97

76 506,97

76 506,97

0,00

0,00

0,00

-38 005,69

-40 083,67

-44 930,19

45 386,77

-3 861,96

-8 095,85

2 073,31

2 068,01

0,00

85 961,35

34 629,35

23 480,92

84,81

420,13

362,51

23 491,79

18 523,95

10 300,00

7 359,66

7 484,98

7 555,55

34,20

25,07

9,99

Zobowiązania z tytułu leasingu

24 341,19

8 622,78

4 780,12

Zobowiązania długoterminowe razem

55 311,65

35 076,90

23 008,18

58 425,73

34 563,75

21 581,48

80,26

80,08

4 511,74

73 836,58

9 794,66

706,03

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY
Wyemitowany kapitał akcyjny
Akcje własne
Kapitał rezerwowy
Zyski zatrzymane
Udziały niekontrolujące
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 krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

5.11

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

5.9

Bieżący podatek dochodowy

14 251,42

3 566,71

1 508,90

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

2 567,16

1 340,63

883,59

Zobowiązania z tytułu leasingu

2 365,18

1 551,76

453,30

35 597,53

16 819,43

10 321,31

0,00

0,00

0,00

9 778,65

4 701,74

2 821,06

196 902,52

72 418,76

42 787,46

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

252 214,17

107 495,66

65 795,63

PASYWA RAZEM

338 175,52

142 125,00

89 276,55

Zaliczki od kontrahentów
Zobowiązania kontraktowe z niezakończonych świadczeń
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
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Śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał podstawowy
STAN NA 01 STYCZNIA 2019

Kapitał rezerwowy

Zyski zatrzymane

Udziały
niekontrolujące

Razem

76 506,97

-44 930,23

-15 326,31

0,00

16 250,42

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

7 257,54

0,00

7 257,54

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2019

76 506,97

-44 930,23

-8 095,86

0,00

23 480,92

STAN NA 01 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

1 299,10

5,30

1 304,40

pozostałe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zysk /(strata)netto
STAN NA 30 WRZEŚNIA 2020

0,00

0,00

47 949,62

0,00

47 949,62

76 506,97

-38 005,69

45 386,77

2 073,31

85 961,35
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Śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
01.01 30.09.2020

01.07 30.09.2020

01.01 30.09.2019

01.07 30.09.2019

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

61 431,18

30 101,11

9 240,89

4 002,66

Amortyzacja

3 313,02

1 708,71

1 143,86

653,67

Odsetki i udziały w zyskach

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3 774,57

518,28

652,11

489,73

Zysk/strata z udziałów z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

0,00

0,00

-27,34

7,04

1 235,66

932,85

337,51

175,93

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Zmiana stanu zapasów

-5 386,87

17 808,93

-20 658,52

-2 948,20

-39 065,88

-6 672,50

-4 013,50

-6 870,03

47 716,99

23 087,09

29 059,49

26 881,75

691,90

691,90

-791,92

-1 167,45

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej

73 710,58

68 176,38

14 942,76

21 225,28

Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty

4 450,48

8 118,35

812,55

63,01

69 260,10

60 058,03

14 130,21

21 162,27

Nabycie wartości niematerialnych

-51 571,29

-45 903,24

-692,27

-524,59

Udzielone pożyczki

-11 518,49

-10 818,49

-2 038,40

-1 967,59

-44 862,24

-32 753,88

-2 434,02

-2 434,02

0,00

0,00

0,00

0,00

456,13

378,41

686,63

214,02

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

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Inwestycje w jednostkę stowarzyszoną i powiązanych
Wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji
Odsetki otrzymane
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek

11 881,92

10 721,65

3 932,78

2 523,72

Wpływy ze zbycia udziałów

0,00

0,00

0,00

0,00

Połączenie jednostek gospodarczych

0,00

0,00

0,00

0,00

-95 613,96

-78 375,55

-545,28

-2 188,47

Otrzymane kredyty i pożyczki

71 666,01

33 652,58

6 460,09

1 879,02

Spłaty kredytów i pożyczek

-5 580,02

-2 355,55

-7 007,15

-6 907,15

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

0,00

0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

7 555,00

0,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

-6 540,00

-1 090,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-3 186,13

3 667,11

-817,84

-745,62

Spłata odsetek

-1 141,36

-563,85

-1 224,37

-594,59

0,00

0,00

-156,11

-156,11

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

61 758,50

34 400,29

-1 730,38

-7 614,45

ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW

35 404,64

16 082,77

11 854,55

11 359,35

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

23 847,39

43 169,26

2 772,19

3 267,39

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Inne wydatki finansowe

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU
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0,00

0,00

0,00

0,00

59 252,03

59 252,03

14 626,74

14 626,74
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Informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania f inansowego za III kwartał 2020 roku

Nazwa Spółki

Columbus Energy Spółka Akcyjna

Siedziba

Kraków

Adres siedziby

31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9,
tel.: 12 307 30 96, fax: 12 311 33 13

Poczta elektroniczna

biuro@columbusenergy.pl,
ri@columbusenergy.pl, gielda@columbusenergy.pl

Strona internetowa

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

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:
‒
2 143 200 akcji serii A1 jest dopuszczonych do obrotu na rynku akcji NewConnect,
a pozostałe
‒
38 336 677 akcji serii A1 są w trakcie dematerializacji w KDPW pod warunkiem dopuszczenia
do obrotu na rynku akcji NewConnect

KRS

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

REGON

241811803

NIP

9492163154

Ticker

CLC

Columbus Energy S.A. (dalej „Spółka” lub „Jednostka
Dominująca”, „Emitent”, dawniej Columbus Capital

S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, kod
pocztowy 31-358) powstała poprzez wydzielenie

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna

7

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.
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.
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.
Columbus Energy S.A. działa na podstawie przepisów
Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut
Spółki.

W grupie kapitałowej istnieją powiązania m.in.
organizacyjne polegające na tym, że spółka
nadrzędna faktycznie prowadzi politykę finansową

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki wg
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest sprzedaż
i montaż instalacji fotowoltaicznych.
W ciągu 6 lat działalności w branży fotowoltaicznej
Grupa wiele razy wprowadzała nowe rozwiązania,
począwszy od paneli fotowoltaicznych opartych
o polikryształy, następnie tylko monokrystaliczne
panele, po czym zaprezentowała pierwszy w Polsce
system
paneli
fotowoltaicznych
Full
Black
w standardzie. Wprowadziła do masowej sprzedaży
moduły Half-cut, a od 2019 – jako wyłączny
dystrybutor – dostarcza moduły w technologii
bezołowiowej MWT. Od 2019 roku Grupa mocno
rozwija portfel farm fotowoltaicznych. We wrześniu
Jednostka dominująca zainwestowała w firmę Saule
Technologies, rozpoczynającą komercjalizację ogniw
perowskitowych, które Spółka będzie dystrybuować.
Grupa zamierza stosować innowacyjne technologie,
m.in.
wykorzystujące
perowskity,
nie
tylko
w instalacjach fotowoltaicznych montowanych na
dachach domów, ale w szerokim zakresie i przestrzeni.
W dniu 29 września 2020roku została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana siedziby
Jednostki dominującej z ul. Josepha Conrada 20,
31-357 Kraków na adres ul. Jasnogórska 9, 31-358
Kraków.

i zakupową spółek powiązanych i zaangażowanych
w kapitale.

Columbus Energy S.A. będąc Jednostką Dominującą posiada głosy i udziały na dzień 30 września 2020 roku
w następujących jednostkach:
Ilość posiadanych udziałów
(szt.)

Wartość
posiadanych
udziałów (zł)

Udział
w kapitale
podstawowy
m (%)

Ilość
posiadanych
głosów (szt.)

Udział
w głosach (%)

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

2 000

200 000

100

2 000

100

GoBiznes Sp. z.o.o.

2 500

250 000

100

2 500

100

100

5 000

100

100

100

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

4 300

215 000

100

100

100

Columbus Profit Sp. z o.o.

2 500

250 000

100

2 500

100

Jednostka
Jednostki zależne

Eko Energia II Sp. z o.o.
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New Energy Investments Sp. z o.o.

58

5 800

100

58

100

Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

EcoSolar Babice Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

ES Banachy Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

ES Nisko Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

ES Sigiełki Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Ecowolt 1 Sp. z o.o.

50

2 500

50

100

50

Ecowolt 2 Sp. z o.o.

50

2 500

50

100

50

Ecowolt 5 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Ecowolt 6 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Ecowolt 7 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Ecowolt 9 Sp. z o.o.

50

2 500

50

100

50

Ecowolt 18 Sp. z o.o.

50

2 500

50

100

50

Greenprojekt 6 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.

50

2 500

50

100

50

Greenprojekt 18 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

51

5 100

100

51

100

Columbus JV1 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Columbus JV2 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Sun Energy Invest Sp. z o.o.

Na dzień bilansowy, tj. 30 września 2020 r., Spółka
Columbus Energy S.A. posiadała w spółkach Ecowolt 1

Sp. z o.o., Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o.,
Ecowolt 18 Sp. z o.o. i Greenprojekt 16 Sp. z o.o. po 50
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udziałów, stanowiących 50% udziału w kapitale
podstawowym oraz w głosach na zgromadzeniu
wspólników każdej z tych spółek.
Grupa uznała, że na dzień 30 września 2020 r.
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 spółki te zostały
wykazane jako jednostki zależne oraz były
konsolidowane ze sprawozdaniem finansowym
Emitenta wg stanu na dzień 30 września 2020 r. Po
dniu bilansowym, tj. 4 listopada 2020 r., Columbus
Energy S.A. nabyła pozostałe niezakupione wcześniej
50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 Sp. z o.o., Ecowolt
2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o.
i Greenprojekt 16 Sp. z o.o., stając się od tego dnia
właścicielem 100% udziałów w tych spółkach.

Ilość
posiadanych
akcji/udziałow
(szt.)

Wartość
posiadanych
akcji/udziałów (zł)

Udział
w kapitale
podstawowym
(%)

Ilość
posiadanych
głosów (szt.)

Udział
w głosach (%)

Smile Energy S.A.

50 000

50 000

50

50 000

50

Columbus Elite S.A.

50 000

50 000

50

50 000

50

50

5 000

50

50

50

Jednostka
Jednostki współzależne

Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Jednostka

Ilość
posiadanych
akcji (szt.)

Udział
w kapitale
podstawowym (%)

Ilość posiadanych
głosów (szt.)

Udział
w głosach (%)

3 574 450

35,74

3 574 450

35,74

187 493

13,04

187 493

13,04

Jednostki stowarzyszone
Nexity Global S.A.
Saule S.A.*

*Na dzień sporządzenia raportu akcje nie zostały zarejestrowane w KRS

Spółka Columbus Energy S.A. 3 września objęła 187
493 akcji Saule S.A. co odpowiada 13,04% udziałowi
w kapitale zakładowym Saule S.A. Zgodnie
z podpisaną

Jednostka

Ilość
posiadanych
udziałów (szt.)

umową inwestycyjną docelowy udział Spółki
w kapitale zakładowym Saule S.A. będzie wynosił
20%.

Wartość
posiadanych
udziałów (zł)

Udział
w kapitale
podstawowym (%)

Udział w
głosach

Ilość
posiadanych
głosów (szt.)

(%)

Jednostki zależne pośrednio (100% udziałów w poniższych spółkach posiada podmiot zależny od Emitenta
tj. Columbus JV1 Sp. z o.o.)
SPower Tomaszówka Sp. z o.o.

10

5 000

100

10

100

SPower Zambrów I Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower Giżycko Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower WDW Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower JSK 3 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna

10

SPower KKM Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower Ujazd Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower HNB Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower Węgliska Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower Rusowo Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Bioenergia Podlasie Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Spółka zależna Emitenta tj. Columbus JV1 Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, po dniu bilansowym zawarła
umowę nabycia 100% udziałów w spółkach: SPower
Lubień Dolny 2 Sp. z o.o., SPower Osinki Sp. z o.o.,
SPower Polanów Sp. z o.o., SPower Sudol Sp. z o.o.,
SPower Kołaczyce Sp. z o.o. realizujących
przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
8,849 MW.
Columbus Energy S.A. wskazuje, że posiadany przez
nią udział pośrednio i bezpośrednio w kapitale
zakładowym oraz głosach w spółkach Columbus
Energy Finanse Sp. z o.o., GoBiznes 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., 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., EcoSolar Babice Sp. z o.o., ES
Banachy Sp. z o.o., ES Nisko Sp. z o.o., ES Sigiełki Sp.
z o.o., Ecowolt 5 Sp. z o.o, Greenprojekt 6 Sp. z o.o.,
Greenprojekt 18 Sp. z o.o., Ecowolt 6 Sp. z o.o., Ecowolt
7 Sp. z o.o., Sun Energy Invest sp. z o.o, Columbus JV1
Sp. z o.o., Columbus JV2 Sp. z o.o., SPower
Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp. z o.o.,
SPower Giżycko Sp. z o.o., SPower WDW Sp. z o.o.,
SPower JSK 3 Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o.,
SPower Ujazd Sp. z o.o., SPower HNB Sp. z o.o.,
SPower Węgliska Sp. z o.o., SPower Rusowo Sp. z o.o.,
Bioenergia Podlasie 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., GoBiznes 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.

Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy po 30 września 2020 roku,
stan na dzień 12 listopada 2020 roku (tj. dzień publikacji raportu):
Ilość
posiadanych
udziałów (szt.)

Wartość
posiadanych
udziałów (zł)

Udział w kapitale
podstawowym (%)

Ecowolt 1 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Ecowolt 2 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Ecowolt 9 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Ecowolt 18 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Jednostka

Ilość
posiadanych
głosów (szt.)

Udział
w głosach(%)

Jednostki zależne bezpośrednio

W dniu 4 listopada 2020 r. Zarząd Columbus Energy
S.A. poinformował raportem bieżącym nr 57/2020

o nabyciu pozostałych 50% udziałów w wyżej
wymienionych Spółkach.
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Jednostka

Ilość
posiadanych
udziałów (szt.)

Wartość
posiadanych
udziałów (zł)

Udział w kapitale
podstawowym (%)

Ilość
posiadanych
głosów (szt.)

Udział
w głosach (%)

Jednostki zależne pośrednio
(100% udziałów w poniższych spółkach posiada podmiot zależny od Emitenta tj. Columbus JV1 Sp. z o.o.)
SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower Kołaczyce Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower Osinki Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower Polanów Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

SPower Sudol Sp. z o.o.

100

5 000

100

100

100

Udziały w spółkach SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.,
SPower Kołaczyce Sp. z o.o., SPower Osinki Sp. z o.o.,
SPower Polanów Sp. z o.o., SPower Sudol Sp. z o.o.
zostały nabyte przez Columbus Energy S.A. w dniu 7
października 2020 r., wobec czego spółki te na dzień

1.

bilansowy, tj. 30 września 2020 r. nie wchodziły
w skład Grupy Kapitałowej, a ich wyniki finansowe nie
były konsolidowane ze sprawozdaniem finansowym
Columbus Energy S.A. wg stanu na dzień 30 września
2020 r

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

Firma spółki:

Columbus Energy Finanse Sp. z. o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

KRS

0000625712

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
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%
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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 z tytułu
pożyczek udzielonych klientom indywidualnym
w
latach 2016-2017 w ramach sprzedaży
„Abonamentu na Słońce”. 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., Credit Agricole
Bank Polska S.A. oraz Open Finance. Pośrednictwo
realizowane przez CEF polega na takich czynnościach

2.

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), przechowywanie
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.

GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej: GoBloo Sp. z o.o.)

Firma spółki:

GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej: GoBloo Sp. z o.o.)

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków

KRS

0000780618

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

383053347

NIP

9452226871

Kapitał zakładowy

250 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Metoda konsolidacji

Konsolidacja pełna

Zarząd

Funkcja

Janusz Sterna

Prezes Zarządu

Spółka celowa GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej: GoBloo
Sp. z o.o.) została zawiązana aktem założycielskim

z dnia 6 marca 2019 r. Jednostka Dominująca objęła
w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 2.500 udziałów
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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 GoBiznes 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

3.

spółki celowej nastąpiła w dniu 8 kwietnia 2019 r. przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000780618.
W
dniu
18.09.2020 r.
została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
zmiana nazwy Spółki z GoBloo na GoBiznes.

Columbus Profit Sp. z o.o.

Firma spółki:

Columbus Profit Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9

KRS

0000807376

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

384557825

NIP

9452230832

Kapitał zakładowy

250 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa;
doradztwo podatkowe

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

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
rachunkowo-księgowe, związane z doradztwem
podatkowym, obsługą kadrowo-płacową pracowników oraz doradztwem w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania.
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4.

Eko Energia II Sp. z o.o.

Firma spółki:

Eko Energia II Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000458856

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
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.

5 000 zł do kwoty 205 000 zł, tj. o kwotę 200 000 zł.
Zmiana wysokości kapitału nie została zarejestrowana
w KRS na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania finansowego.
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.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało dokonane
podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty

5.

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

Firma spółki:

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

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20
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KRS

0000453233

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

146559300

NIP

5342490323

Kapitał zakładowy

215 000 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 4 300 udziałów, o łącznej
wartości nominalnej 215.000,00 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.

6.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało dokonane
podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty
5 000 zł do kwoty 215 000 zł, tj. o kwotę 210 000 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.

New Energy Investments Sp. z o.o.

Firma spółki:

New Energy Investments Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

KRS

0000645619

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

365805241

NIP

5272785408
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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 MW i wartości ok. 1 mld zł z udziałem
branżowych inwestorów krajowych i zagranicznych,
w tym występował również jako współinwestor.

7.

Zgodnie z założeniami 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 blisko 200 MW, przy
czym pierwsze z projektów będą̨ umożliwiać
uczestnictwo w aukcjach organizowanych przez
Urząd Regulacji Energetyki jeszcze w 2020 roku.

Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.

Firma Spółki

Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

Kraków 31-357, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000679749

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

367345565

NIP

8522631873

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna

17

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

8.

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

Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.

Firma Spółki

Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000751063

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna

18

9.

Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.

Firma Spółki

Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000694121

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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.

10. Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000782403

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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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.

11. Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000759966

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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 Elektrownia PVPL 174 Spółka

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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12. Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000727253

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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.

13. Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000726910

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.
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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.

14. Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000680455

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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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

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000733202

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

380320670

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.

16. Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000727254

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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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.

17. Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000712157

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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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

0000724928

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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.

19. Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000782438

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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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.

20. Ecowolt 1 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Ecowolt 1 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60

KRS

0000552947

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 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

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

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
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potrzeby
prac deweloperskich i budowy farm,
realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po
sprzedaż inwestycji dla inwestora końcowego.

z ograniczoną
w Jaworznie.

odpowiedzialnością

z

siedzibą

Na dzień publikacji niniejszego raportu Columbus
Energy S.A. posiada 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 1 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie.

W dniu 4 listopada 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
2.500,00 zł, stanowiących pozostałe 50 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 1 Spółka

21. Ecowolt 2 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Ecowolt 2 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60

KRS

0000553090

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 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

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

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.
W dniu 4 listopada 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
2.500,00 zł, stanowiących pozostałe 50 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 2 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie. Na dzień publikacji niniejszego raportu
Columbus Energy S.A. posiada 100 udziałów, o łącznej
wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt
2
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Jaworznie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna

27

22. Ecowolt 5 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Ecowolt 5 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60

KRS

0000598526

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

363688943

NIP

6322014494

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Columbus Energy S.A. nabyła 100 udziałów, o łącznej
wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 5
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie, celem kontynuowania projektów

rozpoczętych przez wskazaną spółkę, którym jest
budowa dwóch farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy
12 MWp w województwie wielkopolskim.
.

23. Ecowolt 6 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Ecowolt 6 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000611975

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

364290094

NIP

6322014927

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
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Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 30 lipca 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale
zakładowym spółki Ecowolt 6 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, celem kontynuowania projektu

rozpoczętego przez spółkę, którym jest budowa
elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach
do 1 MW (5 projektów) oraz posiada kluczowe prawa
i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych
projektów, za łączną kwotę 1 605 655,01 zł.

24. Ecowolt 7 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Ecowolt 7 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000611893

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

364168170

NIP

6322014815

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 30 lipca 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale
zakładowym spółki Ecowolt 7 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, która realizuje przedsięwzięcia

elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach
do 2 MW (2 projekty) oraz posiada kluczowe prawa
i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych
projektów, za łączną kwotę 1 275 464,28 zł.
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25. Ecowolt 9 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Ecowolt 9 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60

KRS

0000629938

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 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

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

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.
W dniu 4 listopada 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
2.500,00 zł, stanowiących pozostałe 50 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 9 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Columbus
Energy S.A. posiada 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 9 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie.

26. Ecowolt 18 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Ecowolt 18 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60

KRS

0000719749
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Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 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

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

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.

W dniu 4 listopada 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
2.500,00 zł, stanowiących pozostałe 50 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 18 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Columbus
Energy S.A. posiada 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 18 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie.

27. Greenprojekt 6 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Greenprojekt 6 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60

KRS

0000590906

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

363193621

NIP

6322014152

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony
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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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 30 lipca 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale
zakładowym
spółki
Greenprojekt
6
Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia

elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocy do
1 MW (2 projekty), o mocy do 1,5 MW (1 projekt) oraz
do 2,0 MW (1 projekt) i posiada kluczowe prawa
i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych
projektów, za łączną kwotę 1 179 079,14 zł.

28. Greenprojekt 16 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60

KRS

0000685754

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 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

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

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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W dniu 4 listopada 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
2.500,00 zł, stanowiących pozostałe 50 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Greenprojekt 16 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Columbus
Energy S.A. posiada 100 udziałów, o łącznej wartości
nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału
w kapitale zakładowym spółki Greenprojekt 16 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie.

29. Greenprojekt 18 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Greenprojekt 18 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty”
25/60

KRS

0000763502

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

382147201

NIP

6322021985

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 30 lipca 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale
zakładowym spółki Greenprojekt 18 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia

elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach:
do 1 MW (2 projekty) i o mocach do 0,250 MW i do
0,500 MW oraz posiada kluczowe prawa i decyzje
administracyjne niezbędne do realizacji tych
projektów, za łączną kwotę 584 219,71 zł.

30. EcoSolar Babice Sp. z o.o.
Firma Spółki

EcoSolar Babice Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000468773

Organ prowadzący rejestr

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

302477582

NIP

7792414582

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 14 maja 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym
spółki EcoSolar Babice Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Okleśnej, celem
realizacji projektu instalacji dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW w gminie Babice
w województwie małopolskim.

31. Es Banachy Sp. z o.o.
Firma Spółki

ES Banachy Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000709940

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

369018468

NIP

5242847234

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
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W dniu 14 maja 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym
spółki ES Banachy Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, celem
realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej
o mocy 1 MW w gminie Harasiuki w województwie
podkarpackim.

32. Es Sigiełki Sp. z o.o.
Firma Spółki

ES Sigiełki Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000711479

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

369075816

NIP

5242848110

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 14 maja 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym
spółki
ES
Sigiełki
Spółka
z
ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, celem
realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej
o mocy 1 MW w gminie Krzeszów w województwie
podkarpackim.

33. Es Nisko Sp. z o.o.
Firma Spółki

ES Nisko Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000769015

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

382419355
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NIP

5242880510

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 14 maja 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym
spółki
ES
Nisko
Spółka
z
ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, celem
realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej
o mocy 1 MW w gminie Harasiuki w województwie
podkarpackim.

34. Sun Energy Invest Sp. z o.o.
Firma Spółki

Sun Energy Invest Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000434835

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

221751590

NIP

8393170742

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 30 lipca 2020 roku Columbus Energy S.A.
nabyła 51 udziałów, o łącznej wartości nominalnej

5.100,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale
zakładowym spółki Sun Energy Invest Spółka
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z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia
elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach:
do 1 MW (2 projekty) i do 4 MW (1 projekt) oraz

posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne
niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną
kwotę 1 225 455,75 zł.

35. Columbus JV1 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Columbus JV1 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9

KRS

0000861666

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

387106709

NIP

9452238383

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Columbus Energy S.A. w dniu 22 września 2020 r.
zawiązała spółkę celową Columbus JV1 Sp. z o.o
obejmując 100 udziałów, o łącznej wartości 5.000,00
zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki
Columbus JV 1 Sp. z o.o., która została powołana
w celu inwestycji polegających na nabyciu udziałów
w 11 spółkach realizujących projekty farm solarnych
o łącznej mocy 21,7 MW, z możliwością uzyskania
dodatkowych 2 MW.

SPower Zambrów I Sp. z o.o., SPower Giżycko Sp.
z o.o., SPower WDW Sp. z o.o., SPower JSK 3 Sp.
Z o.o., SPower KKM Sp. z o.o., SPower Ujazd Sp. z o.o.,
SPower HNB Sp. z o.o., SPower Węgliska Sp. z o.o.,
SPower Rusowo Sp. z o.o., Bioenergia Podlasie Sp.
Z o.o., SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o., SPower
Osinki Sp. z o.o., SPower Polanów Sp. z o.o., SPower
Sudol Sp. z o.o., SPower Kołaczyce Sp. z o.o.

Aktualnie Columbus JV1 sp. z o.o posiada 100%
udziałów w spółkach SPower Tomaszówka Sp. z o.o.,

36. Columbus JV2 Sp. z o.o.
Firma Spółki

Columbus JV2 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

40-035 Katowice, ul. Jana Kochanowskiego 12A/4
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KRS

0000861652

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

387176986

NIP

9542819020

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Columbus Energy S.A. zawiązała w dniu 22 września
2020 r. spółkę celową Columbus JV2 sp. z o.o
obejmując 100 udziałów, o łącznej wartości 5.000,00
zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym spółki
Columbus JV 2 Sp. z o.o., która została powołana
w celu inwestycji polegających na nabyciu udziałów

1.

w spółkach dysponujących zrealizowanymi farmami
fotowoltaicznymi
lub
projektami
farm
fotowoltaicznych, względnie innymi odnawialnym źródłami
energii. Spółka została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym w dniu 2 października 2020 r.

Smile Energy S.A.

Firma Spółki

Smile Energy S.A.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

KRS

0000808265

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

385009304

NIP

9452232185

Kapitał zakładowy

100 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Procent posiadanego kapitału zakładowego

50%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

50%
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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

2.

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).

Columbus Elite S.A.

Firma Spółki

Columbus Elite S.A.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000801481

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

384327433

NIP

9452230200

Kapitał zakładowy

100 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
nieklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych

Procent posiadanego kapitału zakładowego

50%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

50%

Charakter dominacji

Współzależna

Zarząd

Funkcja

Paweł Bednarek

Prezes Zarządu

Rafał Kołłątaj

Wiceprezes Zarządu

Spółka celowa Columbus Elite S.A. została zawiązana
aktem zawiązania z dnia 24 maja 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. Rejestracja spółki celowej

nastąpiła w dniu 9 września 2019 r. przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział
Gospodarczy
KRS
pod
numerem
0000801481. Spółka współzależna została utworzona
na czas nieokreślony. Przedmiotem działalności Spółki
Columbus Elite Spółka Akcyjna jest pozostała
finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
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niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych, pozostała sprzedaż
detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami, reklama, pozostałe
pośrednictwo
pieniężne
oraz
pośrednictwo
w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet). Columbus Elite S.A.
podpisała w dniu 24 maja 2019 roku z Columbus
Energy S.A. umowę agencyjną, na podstawie, której

3.

Columbus Energy S.A. zleca Columbus Elite S.A.
czynności pośrednictwa w zakresie oferowania
produktów i usług Emitenta Columbus Energy S.A.,
w tym w szczególności przeprowadzanie audytów
energetycznych nieruchomości klientów, pozyskiwanie podstawowych informacji technicznych
i dotyczących zużycia energii elektrycznej według
standardów Columbus Energy S.A.

Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Firma Spółki

Columbus&Farmy Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

40-059 Katowice, ul. Michała Drzymały 4/1

KRS

0000856022

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

386821835

NIP

6342980571

Kapitał zakładowy

10 000,00 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

Współzależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 7 lipca 2020 roku Columbus Energy S.A. wraz
ze spółką Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą
w Katowicach zawiązał spółkę ramową pod firmą
Columbus&Farmy Sp. z o.o. Strony objęły w spółce
ramowej po 50 udziałów o wartości nominalnej
100,00 zł każdy udział. Kapitał zakładowy spółki
ramowej wynosi 10.000,00 zł.

Spółka ramowa została powołana w celu realizacji
projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu
uzyskania warunków przyłączenia. Po uzyskaniu
warunków przyłączenia, prawa do każdego
z projektów będą wnoszone przez spółkę ramową do
spółek celowych, w ramach których projekty będą
rozwijane.

W dniu 25 września 2020 Spółka zależna Columbus
JV1 Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia 100% udziałów
w spółkach: SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower
Zambrów I Sp. z o.o., SPower Giżycko Sp. z o.o.,

SPower WDW Sp. z o.o., SPower JSK 3 Sp. z o.o.,
SPower KKM Sp. z o.o., SPower Ujazd Sp. z o.o.,
SPower HNB Sp. z o.o., SPower Węgliska Sp. z o.o.,
SPower Rusowo Sp. z o.o., Bioenergia Podlasie Sp. z o.o.
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Ponadto, Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, po dniu bilansowym zawarła umowę
nabycia 100% udziałów w spółkach: SPower Lubień

1.

Dolny 2 Sp. z o.o., SPower Osinki Sp. z o.o., SPower
Polanów Sp. z o.o., SPower Sudol Sp. z o.o., SPower
Kołaczyce Sp. z o.o.

SPower Tomaszówka Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower Tomaszówka Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000456693

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

146637030

NIP

5090066464

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
10 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,
stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

2.

spółki SPower Tomaszówka Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

SPower Zambrów I Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower Zambrów I Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000648280

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

365913568

NIP

9662107598
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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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

3.

spółki SPower Zambrów I Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

SPower Giżycko Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower Giżycko Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000652405

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

366115567

NIP

7393892268

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

spółki SPower Giżycko Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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4.

SPower WDW Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower WDW Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000692387

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

368095389

NIP

6562334057

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

5.

spółki SPower WDW Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych

SPower JSK 3 Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower JSK 3 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000692395

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

368095538

NIP

6562334063

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

6.

spółki SPower JSK 3 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

SPower KKM Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower KKM Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000692481

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

368101888

NIP

6562334100

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

spółki SPower KKM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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7.

SPower Ujazd Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower Ujazd Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000692727

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

368120791

NIP

6562334181

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

8.

spółki SPower Ujazd Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

SPower HNB Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower HNB Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000692670

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

368116849

NIP

6562334152

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

9.

spółki SPower HNB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

SPower Węgliska Sp. z o.o.

Firma Spółki

SPower Węgliska Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000565452

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

361901730

NIP

8151799761

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

spółki SPower Węgliska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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10. SPower Rusowo Sp. z o.o.
Firma Spółki

SPower Rusowo Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3

KRS

0000571615

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

362266111

NIP

8581853954

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

spółki SPower Rusowo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

11. Bioenergia Podlasie Sp. z o.o.
Firma Spółki

Bioenergia Podlasie Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

19-110 Goniądz, ul. Kościuszki 30/3

KRS

0000620334

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

364575307

NIP

5461392621

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

XII

Wydział

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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Procent posiadanego kapitału zakładowego

100%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100%

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Członek Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 25 września 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła
100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00
zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym

spółki Bioenergia Podlasie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Goniądzu, która
realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych.

12. SPower Kołaczyce Sp. z o.o.
Firma Spółki

SPower Kołaczyce Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II, nr 19, P.10

KRS

0000454129

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

101571836

NIP

7752644956

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

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 6 października 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale

zakładowym spółki SPower Kołaczyce Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm
fotowoltaicznych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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13. SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.
Firma Spółki

SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II, nr 19, P.10

KRS

0000547049

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

360976570

NIP

8513182594

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% (poprzez Columbus JV1 Sp. z o.o.)

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% (poprzez Columbus JV1 Sp. z o.o.)

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 6 października 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale

zakładowym spółki SPower Lubień Dolny 2 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm
fotowoltaicznych.

14. SPower Polanów Sp. z o.o.
Firma Spółki

SPower Polanów Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II, nr 19, P.10

KRS

0000495168

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

321475944

NIP

8513182594

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% (poprzez Columbus JV1 Sp. z o.o.)

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% (poprzez Columbus JV1 Sp. z o.o.)

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 6 października 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale

zakładowym spółki SPower Polanów Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm
fotowoltaicznych.

15. SPower Sudol Sp. z o.o.
Firma Spółki

SPower Sudol Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II, nr 19, P.10

KRS

0000709695

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

369011609

NIP

6562334962

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% (poprzez Columbus JV1 Sp. z o.o.)

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% (poprzez Columbus JV1 Sp. z o.o.)

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 6 października roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale

zakładowym spółki SPower Sudol Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm
fotowoltaicznych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
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16. SPower Osinki Sp. z o.o.
Firma Spółki

SPower Osinki Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II, nr 19, P.10

KRS

0000430290

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

146263031

NIP

5252536145

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% (poprzez Columbus JV1 Sp. z o.o.)

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% (poprzez Columbus JV1 Sp. z o.o.)

Charakter dominacji

Zależna

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

Michał Gondek

Członek Zarządu

W dniu 6 października 2020 roku spółka zależna, tj.
Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej
5.000,00 zł, stanowiących 100 % udziału w kapitale

1.

zakładowym spółki SPower Osinki Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm
fotowoltaicznych.

Nexity Global S.A.

Firma Spółki

Nexity Global S.A.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20

KRS

0000301483

Organ prowadzący rejestr

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

REGON

020684224

NIP

8971739404

Kapitał zakładowy

6 000 000,00 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony
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Przedmiot przeważającej działalności

62.03.Z– Działalność związana z zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi

Procent posiadanego kapitału zakładowego

35,74%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

35,74%

Charakter dominacji

stowarzyszona

Metoda konsolidacji

metodą praw własności

Zarząd

Funkcja

Dawid A. Kmiecik

Prezes Zarządu

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu

Columbus Energy S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 roku
objął 3 574 450 sztuk akcji zwykłych okaziciela serii B
Spółki Nexity Global S.A. (dawniej Everest
Investments S.A.) o wartości nominalnej 0,60 zł każda
akcja co stanowi 35,74% akcji w kapitale zakładowym
spółki.

2.

Spółka zgodnie ze strategią skupiać będzie się na
trzech zasadniczych filarach działalności, tj.
elektromobilności, transformacji energetycznej oraz
na efektywnym zarządzaniu transportem, komunikacją
i mobilnością zarówno w skali makro dla miast
i aglomeracji, jak i mikro dla organizacji i flot pojazdów
o napędzie alternatywnym.

Saule S.A.

Firma Spółki

Saule S.A.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

Warszawa, ul. Postępu 14 B, 02-676 Warszawa

KRS

0000811142

Organ Prowadzący Rejestr

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie,
Xiii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

146985340

NIP

5223010943

Kapitał zakładowy

1 249 950,00

Czas trwania

nieoznaczony

Przedmiot przeważającej działalności

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Procent posiadanego kapitału zakładowego

13,04 % - po rejestracji w KRS realizowanego podwyższenia
kapitału zakładowego

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

13,04 % - po rejestracji w KRS realizowanego podwyższenia
kapitału zakładowego

Charakter dominacji

stowarzyszona

Metoda konsolidacji

metodą praw własności

Zarząd

Funkcja

Piotr Krych

Prezes Zarządu

Artur Kupczunas

Wiceprezes Zarządu

Olga Malinkiewicz

Wiceprezes Zarządu
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Columbus Energy S.A. w dniu 3 września 2020 roku
objął 187 493 sztuk nowych akcji zwykłych imiennych
serii A Spółki Saule S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł
każda akcja co stanowić będzie 13,04% akcji
podwyższonym kapitale zakładowym spółki po jego
rejestracji. Na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego akcje te nie zostały zarejestrowane
w KRS. Spółka rozwija technologie drukowanych
perowskitowych ogniw słonecznych nowej generacji.

1.

Obecnie Saule to zespół ponad 50 naukowców,
inżynierów i pracowników administracyjnych z ponad
17 krajów. Saule przez ostatni rok, przy współpracy
inżynierów z Korei, Malezji, Wielkiej Brytanii, Singapuru
i Japonii, konstruowała unikatową, pierwszą na
świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw
perowskitowych. Saule posiada jedno z najnowocześniejszych, najlepiej wyposażonych zapleczy
badawczych (laboratorium optoelektroniki) na świecie.

Farma F2 Sp. z o.o.

Firma spółki:

Farma F2 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

ul. Michała Drzymały 4/1, 40-059 Katowice

KRS

0000865610

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

387326894

NIP

6342982742

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % głosów

Charakter dominacji

współzależna

Metoda konsolidacji

metodą praw własności

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 16 października 2020 r. spółka współzależna
Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której
Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów
w kapitale zakładowym oraz 50 % głosów na walnym
zgromadzeniu spółki, zawiązała spółkę zależną od
Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma
F2 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów o łącznej

wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki Farma F2
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach, której celem jest realizacja projektu
instalacji farmy fotowoltaicznej. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka Farma F2 Sp. z o.o.
jest zarejestrowana w KRS.
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2.

Farma F3 Sp. z o.o.

Firma spółki:

Farma F3 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

ul. Michała Drzymały 4/1, 40-059 Katowice

KRS

0000866595

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

387378632

NIP

6342983078

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % głosów

Charakter dominacji

współzależna

Metoda konsolidacji

metodą praw własności

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 16 października 2020 r. spółka współzależna
Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której
Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów
w kapitale zakładowym oraz 50 % głosów na walnym
zgromadzeniu spółki, zawiązała spółkę zależną od
Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma
F2 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów o łącznej

3.

wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki Farma F2
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach, której celem jest realizacja projektu
instalacji farmy fotowoltaicznej. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka Farma F2 Sp. z o.o.
jest zarejestrowana w KRS.

Farma F4 Sp. z o.o.

Firma spółki:

Farma F4 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

ul. Michała Drzymały 4/1, 40-059 Katowice

KRS

0000867403

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

387421990

NIP

6342983351

Kapitał zakładowy

5 000 PLN
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Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % głosów

Charakter dominacji

współzależna

Metoda konsolidacji

metodą praw własności

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 27 października 2020 r. spółka współzależna
Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której
Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów
w kapitale zakładowym oraz 50 % głosów na walnym
zgromadzeniu spółki, zawiązała spółkę zależną od
Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma
F4 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów o łącznej

4.

wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100 %
udziału w kapitale zakładowym spółki Farma F4
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach, której celem jest realizacja projektu
instalacji
farmy
fotowoltaicznej.
Na
dzień
sporządzenia niniejszego raportu spółka Farma F4 Sp.
z o.o. jest zarejestrowana w KRS.

Farma F5 Sp. z o.o.

Firma spółki:

Farma F5 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

ul. Michała Drzymały 4/1, 40-059 Katowice

KRS

0000867464

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

387420038

NIP

6342983322

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % głosów

Charakter dominacji

współzależna

Metoda konsolidacji

metodą praw własności

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu
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W dniu 27 października 2020 r. spółka współzależna
Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której
Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów
w kapitale zakładowym oraz 50 % głosów na walnym
zgromadzeniu spółki, zawiązała spółkę zależną od
Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma
F5 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów o łącznej
wartości nominalnej

5.

5.000,00 zł stanowiących 100 % udziału w kapitale
zakładowym spółki Farma F5 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której
celem jest realizacja projektu instalacji farmy
fotowoltaicznej. Na dzień sporządzenia niniejszego
raportu spółka Farma F5 Sp. z o.o. jest zarejestrowana
w KRS.

Farma F6 Sp. z o.o.

Firma spółki:

Farma F6 Sp. z o.o.

Kraj siedziby

Polska

Siedziba i adres

ul. Michała Drzymały 4/1, 40-059 Katowice

KRS

0000867436

Organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

387415706

NIP

6342983291

Kapitał zakładowy

5 000 PLN

Czas trwania

Czas nieokreślony

Przedmiot przeważającej działalności

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

Procent posiadanego kapitału zakładowego

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
na zgromadzeniu

100% posiada spółka Columbus & Farmy Sp. z o.o.,
w której Columbus Energy S.A. posiada 50 % głosów

Charakter dominacji

współzależna

Metoda konsolidacji

metodą praw własności

Zarząd

Funkcja

Łukasz Górski

Prezes Zarządu

W dniu 27 października 2020 r. spółka współzależna
Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której
Columbus Energy S.A. posiada 50 % udziałów
w kapitale zakładowym oraz 50 % głosów na walnym
zgromadzeniu spółki, zawiązała spółkę zależną od
Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma
F6 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów o łącznej
wartości nominalnej

5.000,00 zł stanowiących 100 % udziału w kapitale
zakładowym spółki Farma F6 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której
celem jest realizacja projektu instalacji farmy
fotowoltaicznej. Na dzień sporządzenia niniejszego
raportu spółka Farma F6 Sp. z o.o. jest zarejestrowana
w KRS.
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Raportem bieżącym ESPI nr 20/2020 Zarząd
Jednostki dominującej poinformował o zawiązaniu
wraz ze spółką Farmy Fotowoltaiki S.A. Spółki
Columbus & Farmy Sp. z o.o. Strony objęły w Spółce
po 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy
udział. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł
Raportem bieżącym nr 29/2020 Zarząd Jednostki
dominującej poinformował o zawarciu w dniu 30 lipca
2020 r. umowy nabycia 100% udziałów w spółkach
Greenprojekt 6 Sp. z o.o., Greenprojekt 18 Sp. z o.o.,
Ecowolt 6 Sp. z o.o., Ecowolt 7 Sp. z o.o., Sun Energy
Invest Sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW, których
szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 70
mln zł.
Raportem bieżącym nr 38/2020 Zarząd Jednostki
dominującej poinformował, że w dniu 3 września
2020 r. zawarł z Saule S.A. umowę objęcia 187 493
nowych akcji zwykłych imiennych serii A o wartości
nominalnej 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości
nominalnej 187 493,00 zł. Akcje te zostały objęte w
zamian za wkład pieniężny w wysokości 6 mln EUR wg
kursu 4,4181 zł, co oznacza, że cena emisyjna Akcji
wyniosła w przeliczeniu na walutę polską
26 508 600,00 zł.
W dniu 8 września 2020 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału w Spółce Nexity Global S.A.
Podwyższenie kapitału było skutkiem emisji akcji serii
B, w której Columbus Energy S.A. brała udział.

Raportem bieżącym nr 43/2020 Zarząd Jednostki
dominującej poinformował, że w dniu 6 października
2020 Spółka zależna Columbus JV1 Sp. z o.o. zawarła
umowę nabycia 100% udziałów w spółkach SPower
Lubień Dolny 2 Sp. z o.o., SPower Osinki Sp. z o.o.,
SPower Polanów Sp. z o.o., SPower Sudol Sp. z o.o.,
SPower Kołaczyce Sp. z o.o.
realizujących
przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
8,849 MW. Kwota nabycia Spółek Projektowych
wyniosła 9 060 000,00 EUR .

Aktualnie Emitent posiada 3 574 450 akcji Nexity
Global S.A. i tyle samo w głosach na walnym
zgromadzeniu spółki.
W dniu 22 września 2020 r. zostały zawiązane przez
Columbus Energy S.A. spółki Columbus JV1 Sp. z o.o.
oraz Columbus JV2 Sp. z o.o. Jednostka dominująca
objęła w każdej ze spółek 100 udziałów o wartości
nominalnej 50 zł każdy udział. Kapitał zakładowy
każdej Spółki wynosi 5 000,00 zł
Raportem bieżącym nr 40/2020 Zarząd Jednostki
dominującej poinformował, że w dniu 25 września
2020 Spółka zależna Columbus JV1 Sp. z o.o. zawarła
umowę nabycia 100% udziałów w spółkach: SPower
Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp. z o.o.,
SPower Giżycko Sp. z o.o., SPower WDW Sp. z o.o.,
SPower JSK 3 Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o.,
SPower Ujazd Sp. z o.o., SPower HNB Sp. z o.o.,
SPower Węgliska Sp. z o.o., SPower Rusowo Sp. z o.o.,
Bioenergia Podlasie Sp. z o.o. realizujących
przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
ok. 21,7 MW (z możliwością dodatkowego uzyskania 2
MW), których szacunkowa wartość po wybudowaniu
wyniesie ok. 86,8 mln zł (94,8 mln zł w przypadku
uzyskania dodatkowych 2 MW). Kwota nabycia
udziałów Spółek Projektowych wyniosła 972 669,64
EUR (1 071 644,76 EUR w przypadku uzyskania
dodatkowych 2 MW), która wynika z wartości tych
projektów
realizowanych
w
ramach
Spółek
Projektowych w wysokości 1 350 000,00 EUR oraz
posiadanych przez Spółki Projektowe zobowiązań.

JV1 Sp. z o.o. z kwoty 5 000 zł do kwoty 2 435 200,00
zł, tj. o kwotę 2 430 200,00 zł. Zmiana wysokości
kapitału nie została zarejestrowana w KRS na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.
W dniu 4 listopada 2020 Zarząd Jednostki dominującej poinformował raportem bieżącym nr 57/2020
o nabyciu pozostałych 50% udziałów w Spółkach
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.
za łączną cenę w wysokości 4 854 378,94 zł.

W dniu 8 października 2020 r. zostało dokonane
podwyższenie kapitału zakładowego spółki Columbus
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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 Nadzorczą. 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, w skutek 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 30 września 2020 roku
oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład
Zarządu był trzy-osobowy.

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.
Do dnia 6 lipca 2020 roku skład Rady Nadzorczej
Columbus Energy S.A. przedstawiał 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

Z dniem 6 lipca 2020 roku Pan Waldemar Turski złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej.

Na dzień 30 września 2020 roku oraz na dzień
sporządzania niniejszego raportu skład Rady
Nadzorczej Columbus Energy S.A. przedstawia się
następująco:

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.

Jerzy Ogłoszka

Członek Rady Nadzorczej

7.

Łukasz Kaleta

Członek Rady Nadzorczej

8.

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.
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Kapitał zakładowy:
Wysokość kapitału zakładowego Jednostki według
stanu na dzień 30 września 2020 roku oraz na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania 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 akcja. Łączna liczba akcji oraz łączna
liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi
40 479 877.

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.

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

Akcjonariat Columbus Energy S.A. na dzień 30 września 2020 r. jak i na dzień sporządzenia
niniejszego raportu:
L.p.

Imię i nazwisko

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1.

Dawid Zieliński *

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

40 479 877

100,00

40 479 877

100,00

OGÓŁEM

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Spółkę Gemstone S.A., 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.
**** 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.
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Grupa prowadzi działalność w ramach jednego
segmentu operacyjnego – sprzedaż oraz montaż
instalacji fotowoltaicznych.
Działalność Grupy prowadzona jest dla klientów
indywidualnych i klientów biznesowych.
W działalności Grupy Kapitałowej 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.

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy
Kapitałowej
Columbus
Energy
za
III 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 12 listopada 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

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.

Przychody spółek z Grupy Kapitałowej z bieżącej
działalności operacyjnej nie zależą od sezonowości.
Analizując jednak spółki celowe dedykowane farmom
fotowoltaicznym są sezonowe. Nie stwarza to
zagrożenia dla płynności spółek, ze względu na
właściwe planowanie finansowania oraz rozpoczęcia
produktów farm.

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.
Niniejsze 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.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za
okres 9 miesięcy zakończony 30 września 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.
zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez spółki Grupy
Kapitałowej Columbus Energy w dającej się
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przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia
niniejszego
skróconego
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz
skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego nie istnieją
okoliczności
wskazujące
na
zagrożenie
kontynuowania działalności przez spółki należące do
Grupy Kapitałowej.

Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone
przez
Radę
Międzynarodowych
Standardów
Rachunkowości, które weszły w życie od lub po 1
stycznia 2020 roku.
1.

2.
3.

4.

5.

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 w zakresie referencji do Założeń
Koncepcyjnych w MSSF,
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań
finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka)
rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definiują
istotność.
Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
MSR 39 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF
7 „Instrumenty
finansowe: ujawnianie
informacji” – reforma IBOR.
Zmiany do MSSF 16 „Leasing” - podejście do
zwolnień czynszowych związanych z Covid-19.

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

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.

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.

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.

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.
W okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września
2020 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości
szacunkowych oraz metodologii dokonywania
szacunków, które miałyby wpływ na okres bieżący lub
na okresy przyszłe.
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Wielkości szacunkowe

30.09.2020

Wartość firmy

31.12.2019

34 430,80

3 833,36

Odzyskiwalność należności z tytułu dostaw i usług

66 173,38

27 107,50

Odzyskiwalność należności z tytułu pożyczek

13 384,59

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.
Wartość firmy uległa zwiększeniu w związku ze zmianą
przyjętego modelu biznesowego, co w konsekwencji
przyczyniło się do zmiany prezentacji wartości
udziałów w nabytych spółkach
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

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020
roku jak i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania
nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty dłużnych
i kapitałowych papierów wartościowych.
W dniu 7 września 2020 r. spółka zależna Emitenta
- New Energy Investments Sp. z o.o. przyjęła program

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.

emisji obligacji o wartości 500 mln zł oraz zawarła
z umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony
Środowiska S.A. na realizację czynności związanych
z pozyskaniem nowego finansowania w formie
obligacji. Na moment publikacji sprawozdania nie
wyemitowano żadnych obligacji w ramach programu.

Udział Columbus
Energy S.A.
w kapitale
podstawowym

Nazwa Spółki

Charakter powiązań

Metoda konsolidacji

COLUMBUS ENERGY S.A.

Jednostka dominująca

Pełna

Jednostka zależna

Pełna

100%

GOBIZNES SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

COLUMBUS PROFIT SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

EKO ENERGIA II SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

Jednostka zależna

Pełna

100%

Jednostka zależna

Pełna

100%

COLUMBUS ENERGY FINANSE
SP. Z O.O.

EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA
DOMANIEW II SP. Z O.O.
NEW ENERGY INVESTMENTS
SP. Z O.O.
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ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 166 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 173 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 174 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 188 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 213 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 221 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 288 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 321 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 388 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ELEKTROWNIA PVPL 421 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ECOSOLAR BABICE SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ES BANACHY SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ES NISKO SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ES SIGIEŁKI SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ECOWOLT 1 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

50%

ECOWOLT 2 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

50%

ECOWOLT 9 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

50%

ECOWOLT 18 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

50%

ECOWOLT 5 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ECOWOLT 6 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

ECOWOLT 7 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

GREENPROJEKT 16 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

50%

GREENPROJEKT 18 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

GREENPROJEKT 6 SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

SUN ENERGY INVEST SP. Z O.O.

Jednostka zależna

Pełna

100%

GRUPA KAPITAŁOWA COLUMBUS JV1

Jednostka zależna

Pełna

100%

SMILE ENERGY S.A.

Jednostka współzależna

Wycena metodą praw własności

50%

COLUMBUS ELITE S.A.

Jednostka współzależna

Wycena metodą praw własności

50%

COLUMBUS & FARMY SP. Z O.O.

Jednostka współzależna

Wycena metodą praw własności

50%

GRUPA KAPITAŁOWA NEXITY GLOBAL

Jednostka stowarzyszona

Wycena metodą praw własności

35,74%

SAULE S.A. *

Jednostka stowarzyszona

Wycena metodą praw własności

13,04%

*Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego akcje nie zostały zarejestrowane w KRS
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Przychody ze sprzedaży

30.09.2020

30.09.2019

Klient indywidualny - sprzedaż usług

412 137,31

89 255,75

Klient biznesowy - sprzedaż usług

38 925,90

12 751,31

Sprzedaż towarów
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

12 365,05

6 264,72

463 428,26

108 271,78

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 okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września
2020 roku Grupa nie posiadała klientów, do których
sprzedaż przekroczyłaby 10 % przychodów.

‒

klientów gotówkowych dokonujących zapłaty
przed wykonaniem montażu instalacji
(46,28% 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.
(53,72% przychodów w II kwartale 2020 roku,
42% przychodów w 2019 roku).

W portfelu należności Grupy można wyróżnić dwie
grupy klientów:

Podatek dochodowy ujęty w zysku / (stracie) netto:
Ustalenie wysokości podatku

30.09.2020

30.09.2019

Zysk/(strata)przed opodatkowaniem

61 431,18

9 240,89

Podatek wyliczony według stawki 19%

11 671,92

1 704,31

1,69

51,45

1 909,55

723,40

0,00

0,00

-101,61

-449,33

0,00

-46,50

13 481,56

1 983,34

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
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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

30.09.2020

30.09.2019

13 118,65

1 729,41

0,00

0,00

362,91

253,94

13 481,56

1 983,34

Podatek bieżący:
Bieżące zobowiązania podatkowe
Korekty wykazane w bieżącym okresie w odniesieniu do podatku
z lat ubiegłych
Podatek odroczony
RAZEM PODATEK DOCHODOWY

Dnia 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 zł do 10 000 000 złotych i zostanie
wykorzystana w okresie do 3 lat.

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

III kwartał 2019

7 257,54

40 479 877

0,18

III kwartał 2020

47 949,62

40 479 877

1,18

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. Kalkulacja rozwodnionego zysku na
akcję w III kwartale 2020 roku przedstawia się następująco:
Rozwodniony zysk na jedną akcje

2020

Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:
Zastosowany w kalkulacji podstawowego zysku na akcje

47 949,62

Plus: odsetki od pożyczek i obligacji z opcją konwersji

832,32

Zysk przypadający na posiadaczy akcji zwykłych Spółki zastosowany do kalkulacji
rozwodnionego zysku na akcje
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Średnia ważona liczba akcji użyta w mianowniku
Średnia ważona liczba akcji użyta w mianowniku do wyliczenia podstawowego zysku na akcje na jedną akcję

40 479,88

Korekty do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję:
Obligacje zamienne na akcje

3 997,35

Pożyczki zamienne na akcje

15 380,16

Opcje dotyczące programu motywacyjnego

9 062,56

Średnia ważona liczba akcji zwykłych i potencjalnych akcji zwykłych użyta w mianowniku do wyliczenia
rozwodnionego zysku na akcję

68 919,95

Zysk na akcję
Zwykły

1,18

Rozwodniony

0,71

STAN NA DZIEŃ
01.01.2019

Wartość
brutto

ZMIANY W OKRESIE
01.01-31.12.2019

STAN NA DZIEŃ
31.12.2019

Umorze
nie

Zwiększe
nia

Zmniejsz
enia

Amorty
zacja

Zmniejsze
nie
umorzenia

WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
NETTO

Wartość
brutto

Umorzen
ie

WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
NETTO

Grunty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grunty - prawo do
użytkowania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 888,51

0,00

4 888,51

Budynki

20,63

0,00

364,96

0,00

1,85

0,00

383,74

385,59

1,85

383,74

Budynki - prawo do
użytkowania

0,00

0,00

3 586,10

0,00

730,58

0,00

2 855,52

3 586,10

730,58

2 855,52

Budowle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,35

0,00

0,00

0,00

56,65

0,00

15,70

72,35

56,65

15,70

0,00

0,00

14,96

0,00

0,75

0,00

14,21

14,96

0,75

14,21

Urządzenia techniczne
i maszyny własne
Urządzenia techniczne
i maszyny - prawo do
użytkowania
Środki transportu

0,00

0,00

7,85

0,00

7,85

0,00

0,00

7,85

7,85

0,00

Środki transportu - prawo
do użytkowania

205,80

34,06

2 540,67

0,00

692,25

0,00

2 020,16

2 746,47

726,31

2 020,16

Inne rzeczowe aktywa trwałe

569,24

22,68

0,00

0,00

478,49

0,00

68,07

561,38

501,17

60,21

Inne rzeczowe aktywa trwałe
- prawo do użytkowania

0,00

0,00

358,49

0,00

0,00

0,00

358,49

358,49

0,00

358,49

Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358,49

0,00

0,00

0,00

868,01

56,73

6 873,02

0,00

1 968,41

0,00

6 074,37

12 621,69

2 025,15

10 596,53

Razem
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STAN NA DZIEŃ
01.01.2020

Wartość
brutto

Grunty
Grunty - prawo
do użytkowania
Budynki
Budynki - prawo
do użytkowania
Budowle
Urządzenia techniczne
i maszyny własne
Urządzenia techniczne
i maszyny - prawo do
użytkowania
Środki transportu
Środki transportu - prawo
do użytkowania

ZMIANY W OKRESIE
1.01-30.09.2020

Umorze
nie

STAN NA DZIEŃ
30.09.2020

Zwiększe
nia

Zmniejsze
nia

Amortyz
acja

Zmniejsze
nie
umorzenia

WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
NETTO

Wartość
brutto

Umorzen
ie

WARTOŚĆ
KSIĘGOWA
NETTO

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

0,00

27,00

27,00

0,00

27,00

4 888,51

0,00

4 843,66

0,00

267,50

0,00

9 464,67

9 732,17

267,50

9 464,67

385,59

1,85

1 422,99

0,00

33,71

0,00

1 773,01

1 808,58

35,56

1 773,01

3 586,10

730,58

9 400,29

0,00

1 086,90

0,00

11 168,91

12 986,39

1 817,48

11 168,91

0,00

0,00

6 132,33

0,00

53,96

0,00

6 078,36

6 132,33

53,96

6 078,36

72,35

56,65

425,80

0,00

414,16

0,00

27,34

498,15

470,81

27,34

14,96

0,75

1 534,48

0,00

265,85

0,00

1 282,84

1 549,44

266,60

1 282,84

7,85

7,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,85

7,85

0,00

2 746,47

726,31

3 188,37

198,80

928,73

139,45

4 220,45

5 736,04

1 515,59

4 220,45

Inne rzeczowe aktywa trwałe

561,38

501,17

51,53

0,00

54,86

0,00

56,87

612,91

556,03

56,87

Inne rzeczowe aktywa trwałe
- prawo do użytkowania

358,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358,49

358,49

0,00

358,49

0,00

0,00

33 851,57

6 136,90

0,00

0,00

27 714,67

27 714,67

0,00

27 714,67

12 621,69

2 025,15

60 878,00

6 335,69

3 105,68

139,44

62 172,61

67 164,00

4 991,39

62 172,61

Środki trwałe w budowie
Razem

Wartość firmy

WNIP pozostałe

Razem

01 STYCZNIA 2019
Wartość brutto

3 833,36

115,12

3 938,78

Umorzenie

0,00

38,55

38,55

Zwiększenia

0,00

69,20

69,20

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

Amortyzacja
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

0,00

21,51

21,51

3 833,36

124,25

3 957,61

3 833,36

184,32

4 017,68

31 GRUDNIA 2019
Wartość brutto
Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

0,00

60,06

60,06

3 833,36

124,25

3 957,61

Wartość firmy

WNIP pozostałe

Razem

3 833,36

184,32

4 017,68

0,00

60,06

60,06

01 STYCZNIA 2020
Wartość brutto
Umorzenie
Zwiększenia

30 597,43

202,55

30 799,99

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

Amortyzacja

0,00

207,33

207,33

34 430,80

119,47

34 550,27

34 430,80

386,87

34 817,67

0,00

267,40

267,40

34 430,80

119,47

34 550,27

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
30 WRZEŚNIA 2020
Wartość brutto
Umorzenie
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO
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Wartość firmy obejmuje wartość ustaloną przy nabywaniu udziałów następujących spółek:
Spółka

Wartość firmy

ECOWOLT 1 SP. Z O.O.

1 912,84

ECOWOLT 2 SP. Z O.O.

744,64

ECOWOLT 5 SP. Z O.O.

1 376,54

ECOWOLT 6 SP. Z O.O.

1 591,43

ECOWOLT 7 SP. Z O.O.

1 354,99

ECOWOLT 9 SP. Z O.O.

313,56

ECOWOLT 18 SP. Z O.O.

414,33

GREENPROJEKT 6 SP. Z O.O.

1 198,59

GREENPROJEKT 16 SP. Z O.O.

803,12

GREENPROJEKT 18 SP. Z O.O.

482,79

SUN ENERGY INVEST SP. Z O.O.

1 170,30

NEW ENERGY INVESTMENTS SP. Z O.O.

5 657,68

EKO ENERGIA II SP. Z O.O.

269,48

EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA DOMANIEW II SP. Z O.O.

337,74

ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.

432,54

ELEKTROWNIA PVPL 166 SP. Z O.O.

465,54

ELEKTROWNIA PVPL 172 SP. Z O.O.

451,11

ELEKTROWNIA PVPL 173 SP. Z O.O.

505,05

ELEKTROWNIA PVPL 174 SP. Z O.O.

454,17

ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.

442,90

ELEKTROWNIA PVPL 188 SP. Z O.O.

466,89

ELEKTROWNIA PVPL 213 SP. Z O.O.

429,25

ELEKTROWNIA PVPL 221 SP. Z O.O.

453,68

ELEKTROWNIA PVPL 288 SP. Z O.O.

447,65

ELEKTROWNIA PVPL 321 SP. Z O.O.

441,45

ELEKTROWNIA PVPL 388 SP. Z O.O.

465,69

ELEKTROWNIA PVPL 421 SP. Z O.O.

506,29

ECOSOLAR BABICE SP. Z O.O.

1 268,19

ES BANACHY SP. Z O.O.

341,43

ES NISKO SP. Z O.O.

382,95

ES SIGIEŁKI SP. Z O.O.

370,56

BIOENERGIA PODLASIE SP. Z O.O.

442,73

SPOWER GIŻYCKO SP. Z O.O.

332,24

SPOWER HNB SP. Z O.O.

387,90

SPOWER JSK3 SP. Z O.O.

523,92
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SPOWER KKM SP. Z O.O.

742,08

SPOWER RUSOWO SP. Z O.O.

309,02

SPOWER TOMASZÓWKA SP. Z O.O.

149,03

SPOWER UJAZD SP. Z O.O.

976,99

SPOWER WDW SP. Z O.O.

381,17

SPOWER WĘGLISKA SP. Z O.O.

273,78

SPOWER ZAMBRÓW I SP. Z O.O.

125,20

Razem

30 597,43

Spółki zależne, współzależne oraz stowarzyszone zostały opisane w informacjach ogólnych – punkt 1.2 Struktura
Grupy Kapitałowej Columbus Energy.

Pozostałe aktywa finansowe

30.09.2020

31.12.2019

0,00

0,00

- Udzielone pożyczki

13 622,42

13 532,57

- odpis aktualizujący

-237,83

-202,57

74,80

500,00

- Udziały i akcje dostępne do sprzedaży

- Gwarancja bankowa
- Należności z tytułu zbytych udziałów i akcji
RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
w tym krótkoterminowe

Gwarancja bankowa wykazana na dzień 31 grudnia
2019 roku w wysokości 500 tys. zł wygasła z dniem 21
kwietnia 2020 roku.
Udzielenie pożyczki przez Jednostkę dominującą
osobie fizycznej
W dniu 26 lutego 2020 roku zawarta została umowa
pożyczki pomiędzy Jednostką dominującą a osobą
fizyczną na kwotę 700 tys. zł. Pożyczka została
udzielona z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań
Pożyczkobiorcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi
3,24% w skali roku. Pożyczkobiorca zobowiązany jest
zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w terminie do dnia
25 lutego 2025 r.
Udzielenie 2 pożyczek przez Jednostkę dominującą
w ramach umowy współpracy do spółki
Fotowoltaika HIG-U PV1 Sp. z o.o.
W dniu 3 sierpnia 2020 roku w ramach zawartej
umowy współpracy zawarta została umowa pożyczki

0,00
13 830,00

872,45

3 757,52

pomiędzy
Jednostką
dominującą
a
Spółką
Fotowoltaika HIG-U PV1 Sp. z o.o. na kwotę 36,83 tys.
zł. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem
wyłącznie na sfinansowanie zaliczki na opłatę
przyłączeniową związaną z realizacją projektu.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% w skali roku.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczkę
wraz z odsetkami w ciągu dwóch lat od wypłaty
pożyczki, a więc do 2 sierpnia 2022 r.
W dniu 10 sierpnia 2020 roku w ramach zawartej
umowy współpracy zawarta została umowa pożyczki
pomiędzy
Jednostką
dominującą
a
Spółką
Fotowoltaika HIG-U PV1 Sp. z o.o. na kwotę 60,00 tys.
zł. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem
wyłącznie na sfinansowanie zaliczki na opłatę
przyłączeniową związaną z realizacją projektu.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% w skali roku.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczkę
wraz z odsetkami w ciągu dwóch lat od wypłaty
pożyczki, a więc do 9 sierpnia 2022 r.
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Zapasy

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

30.09.2020

31.12.2019

49 297,46

25 042,54

7 838,26

2 683,82

0,00

0,00

18 602,48

11 652,38

0,00

25 818,14

67 899,93

62 513,06

W związku ze zmianą modelu biznesowego zmieniona została prezentacja nakładów ponoszonych na wybudowanie
farm fotowoltaicznych z produkcji w toku na środki trwałe w budowie

1.Należności handlowe brutto
Odpis aktualizujący
Należności handlowe netto
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe
3. Należności z tytułu podatku VAT

30.09.2020

31.12.2019

37 160,54

12 478,25

-2 159,60

-527,86

35 000,94

11 950,39

7 295,31

1 797,95

19 614,47

7 626,12

287,40

1 217,79

0,00

12,58

4. Kaucje, wadia
5. Należności z tytułu PCC
6. Zaliczki na dostawy i usługi
7. Pozostałe należności
NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI RAZEM
Nieprzeterminowane

Należności handlowe brutto
Odpis aktualizujący
NALEŻNOŚCI
RAZEM

HANDLOWE

960,33

2 884,84

3 014,93

1 617,85

66 173,38

27 107,50

Przeterminowane

Razem

do 1
miesiąca

od 1 do 3
miesięcy

od 3 do 6
miesięcy

12 553,77

8 312,03

10 952,88

2 012,70

3 329,17

37 160,54

-63,40

-62,54

-11,42

-413,75

-1 608,49

-2 159,60

12 490,37

8 249,49

10 941,46

1 598,95

1 720,67

35 000,94

Środki pieniężne w banku i w kasie
w tym środki o ograniczonym zakresie dysponowania rachunek VAT
RAZEM

powyżej 6
miesięcy

30.09.2020

31.12.2019

59 252,03

23 847,39

1 611,60

196,19

59 252,03

23 847,39

58 734,37

23 797,42

1 611,60

196,19

117,60

0,00

58 851,97

23 797,42

PLN

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

Środki pieniężne w banku i w kasie

400,06

Krótkoterminowe depozyty bankowe

48,48

0,00

0,00

400,06

48,48

0,00

1,48

Krótkoterminowe depozyty bankowe

0,00

0,00

RAZEM USD

0,00

1,48

RAZEM EUR
USD

Środki pieniężne w banku i w kasie

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września
2020 roku wysokość kapitału akcyjnego nie uległa
zmianie. Kapitał 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 1.6.

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 30
września 2020 roku ani Jednostka dominująca ani
spółki zależne Grupy nie wypłacały dywidendy ani
zaliczek na poczet przyszłych dywidend

Zysk netto za rok 2019 został przekazany na pokrycie
strat z lat ubiegłych.

30.09.2020

31.12.2019

23 491,79

18 523,95

4 206,95

0,00

19 284,84

18 523,95

KRÓTKOTERMINOWE:

73 836,58

9 794,66

Kredyty bankowe

40 468,22

3 237,70

Pożyczki

33 368,36

6 556,96

RAZEM

97 328,37

28 318,61

DŁUGOTERMINOWE:
Kredyty bankowe
Pożyczki

Dwie umowy pożyczek zawarte przez Jednostkę
dominującą
W dniu 14 kwietnia 2020 r. Jednostka dominująca
zawarła dwie umowy pożyczek na łączną kwotę
14 mln zł. Pożyczki Jednostka dominująca ma prawo
przeznaczyć na zakup zapasów lub udzielenie
pożyczek spółkom celowym budującym farmy
fotowoltaiczne lub zakup udziałów w spółkach
celowych. Pożyczki zostały oprocentowane na
zasadach rynkowych. Spłata pożyczek wraz
z należnymi odsetkami ma nastąpić do dnia 30
września 2021 roku.

‒

zastaw rejestrowy na zapasach Jednostki
dominującej do najwyższej sumy zabezpieczenia
wynoszącej 50% kwoty każdej pożyczki,

‒

zastaw
rejestrowy
na
wierzytelnościach
Jednostki dominującej wynikających z umów
zawartych przez Spółkę Columbus Energy
Finanse Sp. z o.o. pod nazwą „Abonament na
słońce” do najwyższej sumy ubezpieczenia
wynoszącej 100% kwoty każdej pożyczki,

‒

oświadczenia o poddaniu się egzekucji
złożonego przez Jednostkę dominującą do kwoty
wynoszącej 150% kwoty każdej pożyczki.

Zabezpieczeniem pożyczek jest:
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Umowa pożyczki zawarta przez Spółkę zależną
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
W dniu 30 kwietnia 2020 roku spółka zależna
Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. zawarła umowę
pożyczki ze Spółką Nexity Global S.A. w wysokości
3 500,00 tys. zł. Zgodnie z aneksem zawartym
25.09.2020 roku do umowy pożyczki, całkowita spłata
pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić
do
30.06.2021 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi
4% w skali roku.
Umowa kredytu inwestycyjnego zawarta przez
Spółki zależne z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
W dniu 24 kwietnia 2020 roku w spółce zależnej Eko
Energia II Sp. z o.o. został uruchomiony kredyt
inwestycyjny udzielony na podstawie aneksu z dnia
14.04.2020 r. do umowy z BOŚ z dnia 19.12.2019 r. na
kwotę 2 141,16 tys. zł. Kredyt udzielony został na
sfinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Adamowa Góra. Ostateczny dzień spłaty
kredytu to 01.11.2034 roku.
Zgodnie z umową zabezpieczeniem kredytu jest:
‒

oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu
notarialnego,

‒

weksel własny in blanco z wystawienia Spółki
wraz z deklaracją wekslową,

‒

umowa zastawu rejestrowego na udziałach oraz
mieniu,

‒

pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym
oraz innych rachunkach w BOŚ.

W dniu 26 maja 2020 roku w spółce zależnej Eko
Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. został
uruchomiony kredyt inwestycyjny udzielony na
podstawie aneksu z dnia 14.04.2020 roku do umowy
z BOŚ z dnia 19.12.2019 roku na kwotę 2 255,86 tys. zł.
Kredyt udzielony został na sfinansowanie budowy
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Erminów.
Ostateczny dzień spłaty kredytu to 01.11.2034 roku.

pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz innych
rachunkach w BOŚ.

‒

Umowa kredytu odnawialnego zawarta przez Spółki
zależne z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
W dniu 24 kwietnia 2020 roku w spółce zależnej Eko
Energia II Sp. z o.o. został uruchomiony kredyt
odnawialny udzielony na podstawie aneksu z dnia
14.04.2020 roku do umowy z BOŚ z dnia 19.12.2019
roku na kwotę 644 tys. zł. Kredyt udzielony został na
finansowanie podatku VAT wykazanego w fakturach
płaconych w związku z inwestycją.
Zgodnie z umową zabezpieczeniem kredytu jest:
‒

oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu
notarialnego,

‒

weksel własny in blanco z wystawienia Spółki
wraz z deklaracją wekslową,

‒

pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym
oraz innych rachunkach w BOŚ.

W dniu 26 maja 2020 roku w spółce zależnej Eko
Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. został
uruchomiony kredyt odnawialny udzielony na
podstawie aneksu z dnia 14.04.2020 roku do umowy
z BOŚ z dnia 19.12.2019 roku na kwotę 678,5 tys. zł.
Kredyt udzielony został na finansowanie podatku
VAT wykazanego w fakturach płaconych w związku
z inwestycją.
Zgodnie z umową zabezpieczeniem kredytu jest:
‒

oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu
notarialnego,

‒

weksel własny in blanco z wystawienia Spółki
wraz z deklaracją wekslową,

‒

pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz
innych rachunkach w BOŚ.

Zgodnie z umową zabezpieczeniem kredytu jest:
‒

oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego,

‒

weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz
z deklaracją wekslową,

‒

umowa zastawu rejestrowego na udziałach oraz
mieniu,

Umowa z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. zawarta
przez Spółkę zależną GoBiznes Sp. z o.o.
W dniu 05.06.2020 roku Spółka zależna GoBiznes Sp.
z o.o. zawarła umowę z Polskim Funduszem Rozwoju
S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności. Kwota otrzymanej subwencji wyniosła 710 733 zł.
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Umowa kredytu odnawialnego w rachunku
bieżącym zawarta przez Jednostkę dominującą
W dniu 30 czerwca 2020 r. Jednostka dominująca
zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę
o udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku
bieżącym w kwocie 45 mln zł. Kredyt został udzielony
do dnia 25 czerwca 2022 r. Oprocentowanie kredytu
jest zmienne, bazujące na stopie WIBOR 1M,
powiększonej o marże BOŚ w wysokości 1,6 p.p.
w skali roku. Kwota udostępnionego kredytu będzie
obniżana od 13 m-ca finansowania, w ratach kwartalnych po 3,375 mln zł. Pozostała kwota 31,5 mln zł
płatna będzie na koniec okresu kredytowania. Odsetki
są płatne miesięcznie. Opłata za gotowość liczona od
niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu wynosi
0,20% liczona w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu za każdy
dzień. Kredyt udzielony został z przeznaczeniem
na finansowanie bieżącej działalności Jednostki
dominującej.

‒

oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu
notarialnego,

‒

zastaw finansowy na prawach do środków
pieniężnych zgromadzonych na wszystkich
rachunkach Spółki prowadzonych w BOŚ wraz
z klauzulą kompensacyjną,

‒

nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie
Gwarancja PLG FGP Banku Gospodarstwa
Krajowego w wysokości 80% kwoty kredytu tj. 36
mln zł z terminem obowiązywania do 3 miesięcy po
dacie zapadalności kredytu, udzielona w ramach
Portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP.

‒

Jednocześnie w dniu 30 czerwca 2020 r.
w związku z zawarciem umowy kredytu
odnawialnego w rachunku bieżącym, zamknięte
zostały następujące kredyty:

‒

kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w kwocie
4 mln zł, udzielony na podstawie umowy z BOŚ
z dn. 8 marca 2018 r. (z późn. zm.),

‒

kredyt obrotowy odnawialny w rachunku
kredytowym w kwocie 9 mln zł, udzielony na
podstawie umowy z BOŚ z dn. 19 września 2017 r.
(z późn. zm.).

Zabezpieczeniem kredytu są:
‒

pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz innych
rachunkach w BOŚ,

‒

weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz
z deklaracją wekslową,

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września
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.
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30.09.2020

31.12.2019

Zobowiązania handlowe

58 425,73

34 563,75

Przychody przyszłych okresów

35 597,53

16 819,43

50 736,45

16 403,88

Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym:
– ZUS i podatki

22 975,02

1 365,70

- zobowiązania z tytułu leasingu

26 706,38

10 174,54

1 055,05

4 701,74

- sprawy sądowe

0,00

161,90

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:

0,00

0,00

144 759,71

67 787,06

- pozostałe zobowiązania

- niezafakturowane wykonane świadczenia na rzecz Spółki
RAZEM ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
w tym:
długoterminowe

15 044,90

8 647,85

krótkoterminowe

129 714,81

59 139,21

Przychody przyszłych okresów dotyczą otrzymanych od klientów zaliczek lub zadatków na poczet wykonania
montaży instalacji fotowoltaicznych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie
wystąpiły zmiany klasyfikacji aktywów finansowych

w stosunku do ich klasyfikacji na dzień 31 grudnia
2019 roku.

Aktywa finansowe:
Kategorie instrumentów finansowych
wg MSSF 9

Klasy instrumentów finansowych

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020
Zabezpieczenie gwarancji
Należności handlowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Udzielone pożyczki
RAZEM

Aktywa finansowe
wycenianie w wartości
godziwej przez wynik
finansowy

Aktywa finansowe
wycenianie w wartości
godziwej przez inne
całkowite dochody

Aktywa finansowe
wycenianie według
zamortyzowanego
kosztu

Razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

74,80
35 000,94
59 252,03
13 384,59
107 712,36

74,80
35 000,94
59 252,03
13 384,59
107 712,36

Zobowiązania finansowe:

Klasy instrumentów finansowych

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze
finansowym
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu leasingu
RAZEM
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Zobowiązania
finansowe wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu

Razem

97 328,37

97 328,37

58 425,73

58 425,73

7 439,92

7 439,92

26 706,38
189 900,40

26 706,38
189 900,40
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Zobowiązania
finansowe wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu

Razem

28 318,61

28 318,61

39 265,49

39 265,49

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

7 565,06

7 565,06

Zobowiązania z tytułu leasingu

5 540,16

5 540,16

80 689,32

80 689,32

Klasy instrumentów finansowych

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze
finansowym

RAZEM

dywersyfikowaniu współpracy z instytucjami finansowymi – Grupa współpracuje równolegle z 4-6
instytucjami.

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
Zobowiązanie finansowe

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 zapewniono źródło
spłaty, ale niedopasowane w czasie (np. zawarta już,
ale jeszcze niezrealizowana umowa).

do 3 m-cy

do 6 m-cy

do 12 m-cy

do 2 lat

Powyżej 2 lat

kredyty i pożyczki

9 673,35

7 559,75

56 603,47

-

23 491,79

zobowiązania z tytułu leasingu

2 365,18

1 791,57

3 385,28

6 307,07

12 857,28

-

-

7 439,92

-

-

57 813,18

327,70

222,67

47,00

15,18

69 851,72

9 679,03

67 651,34

6 354,06

36 364,24

obligacje
zobowiązania handlowe
RAZEM

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.
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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 z 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

Ryzyko zmiany stopy procentowej
Na dzień 30 września 2020 r. Grupa korzystała
z kredytów bankowych:
1.

Jednostka dominująca:

‒

Kredyt w rachunku bieżącym (BOŚ BANK
S.A.), saldo na dzień 30.09.2020 roku
35.219,89 tys. zł,

‒

Linia wielocelowa (BOŚ BANK S.A.), saldo na
dzień 30.09.2020 roku – 4.080,34 tys. zł

2.

Jednostki zależne:

a)

Eko Energia II Sp. z o.o.

‒

- Kredyt obrotowy (BOŚ Bank S.A.), saldo na
dzień 30.09.2020 roku – 483,35 tys. zł

‒

- Kredyt inwestycyjny (BOŚ Bank S.A.), saldo
na dzień 30.09.2020 roku – 2 032,12 tys. zł

b)

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

‒

Kredyt obrotowy (BOŚ Bank S.A.), saldo na
dzień 30.09.2020 – 508,88 tys. zł

‒

Kredyt inwestycyjny (BOŚ Bank S.A.), saldo
na dzień 30.09.2020 – 2 174,82 tys. zł

Istnieje zatem ryzyko, iż wzrost stóp procentowych
będzie miał negatywny wpływ na działalność
operacyjną Grupy, z jednej strony podnosząc koszty
jego funkcjonowania, z drugiej obniżając wysokość
osiąganych przez niego wyników finansowych. Grupa
ogranicza niniejsze ryzyko poprzez bieżący monitoring
sytuacji na rynku pieniężnym.
Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe związane jest w Grupie jedynie
z
zakupami
komponentów
do
instalacji
fotowoltaicznych.
Na
dzień
sporządzenia
sprawozdania
Grupa
posiadała
zobowiązania
w walucie obcej w wysokości 2 001,25 tys. EUR.
Ceny zakupu sprzętu uzależnione są w 70 % od kursu
Euro. Spółka nie może wykluczyć ryzyka nastąpienia
znacznego, w tym nagłego wzrostu euro i innych
kursów walut obcych. Spółka wskazuje, że takie
zmiany byłyby równoważone wzrostem cen sprzedawanych instalacji, co mogłoby się przełożyć na
spadek wolumenu sprzedaży oraz jej rentowności.
Równocześnie nagłe skoki kursów euro i innych walut,
z których krajami polska prowadzi większą wymianę
gospodarczą, w ocenie Spółki skutkowałyby
wzrostem inflacji na rynku krajowym, co dodatkowo
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zmieniałoby warunki zawierania nowych i obsługi
dotychczasowych kontraktów.

Dług / (Dług + kapitał własny) <50%.
Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania

Jedną z konsekwencji realizacji strategii rozwoju
Grupy Kapitałowej będzie zwiększona ekspozycja na
ryzyko walutowe. Jednostka dominująca będzie
sukcesywnie wdrażać instrumenty zabezpieczające
przed tym ryzykiem.

Grupa Kapitałowa stosując zróżnicowane instrumentarium finansowe finansowania zewnętrznego, ma
zamiar elastycznie reagować na zmieniające się
finansowe
uwarunkowania działalności Grupy
i otoczenia rynkowego. Istnieje jednak ryzyko, że
działania te nie będą wystarczająco skuteczne, tj.
w szczególności, że opisana powyżej współpraca
z partnerami finansowymi nie zostanie przedłużona,
a Grupa Kapitałowa nie nawiąże współpracy z innymi
partnerami, wskutek czego nie uzyska lub nie utrzyma
oczekiwanego poziomu finansowania. Niedostateczny
poziom
finansowania
może
spowodować
spowolnienie
wzrostu
liczby
obsługiwanych
kontraktów, jak również brak odpowiedniego tempa
realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych, a tym
samym spadek dynamiki przychodów i rentowności.

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:

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.

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach odpowiadających warunkom rynkowym.
Sprzedaż usług do podmiotów powiązanych i zakup usług od podmiotów powiązanych.
Sprzedaż usług

Zakup usług

Okres
zakończony
30.09.2020

Okres
zakończony
31.12.2019

Okres
zakończony
30.09.2020

Okres
zakończony
31.12.2019

6 191,04

26,77

38 963,26

5 388,12

20,40

0,00

0,00

0,00

5,56

0,00

0,00

0,00

COLUMBUS ELITE SPÓŁKA AKCYJNA
NEXITY GLOBAL S.A.
FUNDACJA CARBON FOOTPRINT
INVEN GROUP SP. Z O.O.

27,00

0,00

91,72

50,00

KUŹNICA CENTRUM SP. Z O.O.

0,00

0,00

0,00

568,00

GEMSTONE S.A.

0,00

0,00

28,00

53,00

Należności i zobowiązania – podmioty powiązane
Należności od podmiotów powiązanych

Zobowiązania na rzecz
podmiotów powiązanych

Okres
zakończony
30.09.2020

Okres
zakończony
31.12.2019

Okres
zakończony
30.09.2020

Okres
zakończony
31.12.2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2 938,89

67,80

10 297,51

1 855,61

8,36

0,00

0,00

0,00

COLUMBUS&FARMY SP. Z O.O.
COLUMBUS ELITE SPÓŁKA AKCYJNA
NEXITY GLOBAL S.A.
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NEXITY SP. Z O.O.

4,37

0,00

0,00

0,00

NEXITY-V2X SP. Z O.O.

0,37

0,00

0,00

0,00

FUNDACJA CARBON FOOTPRINT

0,00

0,00

0,00

0,00

INVEN GROUP SP. Z O.O.

0,00

0,00

0,00

0,00

KUŹNICA CENTRUM SP. Z O.O.

0,00

0,00

0,00

11,60

GEMSTONE S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych
Okres zakończony
30.09.2020

Okres zakończony
31.12.2019

Pożyczka od Marek Sobieski

9 837,93

3 489,64

Pożyczka od Jerzy Ogłoszka

4 570,23

6 328,37

Pożyczka od Iwona Ciszewska-Kura

277,05

258,36

7 528,19

7 350,36

12 048,46

11 785,39

1 394,73

0,00

10 032,87

0,00

8 191,15

0,00

Okres zakończony
30.09.2020

Okres zakończony
31.12.2019

Gemstone S.A.

1 010,61

1 010,36

Janusz Sterna

505,31

505,30

1 010,61

1 010,60

3 787,02

3 854,90

Pożyczka od January Ciszewski
Pożyczka od Piotr Kurczewski
Pożyczka od Polsyntes Sp. z o.o.
Pożyczka od Gemstone S.A.
Pożyczka od Medisantus Sp. z o.o.

Obligacje wyemitowane dla podmiotów powiązanych

Marek Sobieski i Małgorzata Lal-Sobieska
Piotr Kurczewski

Jednostka Dominująca udzieliła oświadczenia o możliwości udzielenia wsparcia finansowego „letter of comfort” dla
spółki zależnej Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. bezterminowo.
Na dzień 30 września 2020 roku wartość gwarancji bankowych wystawionych na zlecenie Jednostki Dominującej
w związku z realizowanymi umowami wynosiła 36 481 tys. zł

Jednostka dominująca oraz spółki zależne otrzymały
wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:
‒

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
w
ramach
programu
wsparcia
dla
przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy
ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych w wysokości
1 160,93 tys. zł
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‒

z
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
w Krakowie jako zwolnienie z składek ZUS
w wysokości 137,53 tys. zł

‒

z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach dotacji na kapitał obrotowy
w wysokości 369,12 tys. zł
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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.

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 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.

Precyzyjne określenie wpływu epidemii na wyniki
osiągane przez spółki Grupy w dłuższym okresie jest

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
01.01 - 30.09.2020

01.07 - 30.09.2020

01.01 - 30.09.2019

01.07 - 30.09.2019

465 701,38

209 421,18

108 620,44

3 865,37

1 286,95

995,58

477,41

469 566,76

210 708,14

109 616,02

52 651,10

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody
Razem przychody z działalności operacyjnej
Amortyzacja

52 173,69

-2 860,60

-1 355,51

-1 143,46

-653,27

Zużycie surowców i materiałów

-201 820,17

-87 842,06

-48 484,70

-24 450,84

Usługi obce

-165 432,77

-80 748,02

-35 473,22

-18 011,59

-10 736,41

-4 888,79

-5 364,07

-2 625,65

-304,59

-133,44

-103,76

-48,90

Pozostałe koszty rodzajowe

-4 634,92

-1 802,69

-2 922,06

-1 534,42

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-11 403,87

-854,82

-5 647,53

-2 532,35

Koszty świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty

Pozostałe koszty
Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-3 178,58

-1 960,00

-205,43

-95,19

69 194,85

31 122,80

10 271,79

2 698,89

Zysk ze zbycia udziałów

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 822,74

-1 233,52

-1 572,80

-581,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

62 372,11

29 889,28

8 698,99

2 117,49

Podatek dochodowy

13 769,15

6 425,03

1 866,21

804,29

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

48 602,96

23 464,25

6 832,78

1 313,20

ZYSK (STRATA) NETTO

48 602,96

23 464,25

6 832,78

1 313,20

Zysk (strata) netto przypadająca:

48 602,96

23 464,25

6 832,78

1 313,20

Akcjonariuszom jednostki dominującej

48 602,96

23 464,25

6 832,78

1 313,20

Koszty finansowe
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
i powiązanych

Udziałom niedającym kontroli

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe całkowite dochody

48 602,96

23 464,25

6 832,78

1 313,20

Pozostałe całkowite dochody netto razem

48 602,96

23 464,25

6 832,78

1 313,20

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwykły

1,18

0,60

0,04

0,00

Rozwodniony

0,71

0,36

0,00

0,00
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
z sytuacji f inansowej
AKTYWA

30.09.2020

31.12.2019

30.09.2019

1 857,23

459,65

550,52

17 030,68

5 248,38

4 866,59

3 833,36

3 833,36

3 833,36

119,47

124,25

60,43

54 119,83

9 257,60

6 525,02

0,00

0,00

0,00

226,46

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

33 051,25

16 587,22

18 726,07

110 238,29

35 510,45

35 061,99

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa finansowe
Udzielone pożyczki
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy

89 913,50

51 528,21

21 129,70

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

94 340,96

51 966,37

19 438,61

74,80

500,00

0,00

0,00

0,00

0,06

Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Udzielone pożyczki krótkoterminowe

568,80

2 813,77

0,00

41 324,71

19 588,57

11 302,19

0,00

0,00

0,00

Aktywa obrotowe razem

226 222,78

126 396,91

51 870,57

Aktywa razem

336 461,07

161 907,36

86 932,55

30.09.2020

31.12.2019

30.09.2019

76 506,97

76 506,97

76 506,97

0,00

0,00

0,00

-38 005,69

-40 083,67

-44 930,19

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY
Wyemitowany kapitał akcyjny
Akcje własne
Kapitał rezerwowy
Zyski zatrzymane

45 825,41

-2 777,55

-8 111,39

84 326,68

33 645,75

23 465,39

36,08

420,13

362,51

19 284,84

18 538,31

10 300,00

7 359,66

7 484,98

7 555,55

4,93

12,82

3,93

Zobowiązania z tytułu leasingu

15 044,90

3 988,40

4 780,12

Zobowiązania długoterminowe razem

41 730,41

30 444,63

23 002,11

58 497,09

40 269,92

21 472,90

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 krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
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Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

80,26

80,08

4 511,74

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

68 335,97

9 794,64

705,98

Bieżący podatek dochodowy

13 962,54

3 236,03

1 442,81

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 254,98

513,80

419,34

Zobowiązania z tytułu leasingu

2 134,42

1 297,62

453,30

30 932,05

16 071,35

10 167,86

Zobowiązania kontraktowe z niezakończonych świadczeń

27 172,42

23 170,62

0,00

Pozostałe zobowiązania

8 034,23

3 382,92

1 291,12

Zobowiązania krótkoterminowe razem

210 403,98

97 816,98

40 465,06

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

252 134,38

128 261,61

63 467,17

PASYWA RAZEM

336 461,07

161 907,36

86 932,55

Zaliczki od kontrahentów

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
ze zmian w kapitale własnym
Kapitał podstawowy

Kapitał rezerwowy

Zyski zatrzymane

Razem

76 506,97

-44 930,30

-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

6 832,78

6 832,78

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2019

76 506,97

-44 930,30

-8 111,39

23 465,28

STAN NA 01 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

653,33

653,33

pozostałe

0,00

0,00

0,00

0,00

zysk /(strata)netto

0,00

0,00

47 949,62

47 949,62

76 506,97

-38 005,69

45 825,40

84 326,68

STAN NA 01 STYCZNIA 2019

STAN NA 30 WRZEŚNIA 2020
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Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
z przepływów pieniężnych
01.01 30.09.2020

01.07 30.09.2020

01.01 30.09.2019

01.07 30.09.2019

62 372,11

29 889,28

8 698,99

2 117,49

Amortyzacja

2 860,60

1 355,51

1 143,46

653,27

Odsetki i udziały w zyskach

3 869,00

667,89

898,36

409,85

Zysk/strata z udziałów z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

733,29

717,67

172,96

88,33

Zmiana stanu zapasów

-38 385,29

-9 481,44

-20 658,52

-2 948,20

Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności

-42 374,59

-11 491,33

-739,87

1 043,03

41 740,98

17 577,22

27 884,72

22 368,12

Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań
Pozostałe przepływy

827,64

827,64

-1 196,00

-1 074,99

31 643,74

30 062,44

16 204,10

22 656,90

3 263,05

105,51

533,45

63,00

28 380,69

23 641,85

15 670,65

22 593,90

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie wartości niematerialnych

-3 616,93

-3 299,96

-692,27

-524,59

Udzielone pożyczki

-13 400,45

-7 881,82

-1 893,45

-1 893,45

Inwestycje w jednostkę stowarzyszoną i powiązanych

-44 862,24

-32 753,88

-2 684,02

-2 684,02

Wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki otrzymane

0,00

0,00

0,55

250,55

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek

0,00

0,00

0,00

-0,12

Wpływy ze zbycia udziałów

0,00

0,00

0,00

0,00

Połączenie jednostek gospodarczych

0,00

0,00

0,00

0,00

-61 879,62

-43 935,65

-5 269,19

-4 851,63

Otrzymane kredyty i pożyczki

64 892,51

35 624,66

6 460,09

1 879,02

Spłaty kredytów i pożyczek

-5 370,95

-5 370,95

-7 007,15

-6 907,15

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych

0,00

0,00

0,00

0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

7 555,00

0,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

-6 540,00

-1 090,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-2 962,16

-997,41

-817,84

-745,62

Spłata odsetek

-1 324,34

-758,03

-1 223,67

-594,39

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Inne wydatki finansowe

0,00

20,50

-156,15

-156,15

55 235,07

28 518,79

-1 729,72

-7 614,29

ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH
EKWIWALENTÓW

21 736,14

8 224,98

8 671,74

10 127,98

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

19 588,57

33 099,73

2 360,44

904,21

0,00

0,00

0,00

0,00

41 324,71

41 324,71

11 032,19

11 032,19

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU
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Informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania f inansowego za III 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.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta w III kwartale 2020
roku i ocena uzyskanych efektów:
Podpisanie umowy współpracy w zakresie
rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych
W dniu 2 lipca 2020 roku Zarząd Spółki zawarł ze
spółką Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji
z siedzibą w Katowicach (dalej: Partner) umowę
współpracy (dalej: Umowa) w zakresie rozwijania
projektów (dalej: Projekty) instalacji fotowoltaicznych.
Na podstawie Umowy Spółka zleca Partnerowi,
a Partner zobowiązuje się przygotować dla wskazanej
przez Spółkę spółki celowej projekty fotowoltaiczne,
którymi będą wolnostojące instalacje fotowoltaiczne.
Na podstawie Umowy Strony zobowiązują się do
wspólnej realizacji Projektów poprzez ich wspólne
finansowanie i podział zadań związanych z ich
przygotowaniem. Strony uzgodniły, iż w terminie 14 dni
od daty zawarcia Umowy Strony zawrą umowę spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie
której powstanie spółka ramowa (po 50% udziałów
należeć będzie do każdej ze Stron Umowy, który
będzie niezmienny przez cały okres jej istnienia),
w ramach której realizowane będą Projekty do
momentu uzyskania warunków przyłączenia. Każdy
Projekt, który uzyska warunki przyłączenia, wydzielany
będzie do odrębnej spółki celowej w celu jego
dalszego rozwoju. Po wniesieniu praw do danego
Projektu przez spółkę ramową do spółki celowej,
spółka ramowa działając jako jedyny wspólnik danej
spółki celowej podejmie uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego w danej spółce celowej
w drodze emisji nowych udziałów, które zaproponowane będą w równej ilości Spółce i Partnerowi
w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego,
z którego realizowane będą dalsze działania związane
z rozwojem danego Projektu. Następnie każda
ze Stron zobowiązana będzie odkupić od spółki
ramowej posiadane przez nią udziały w równej ilości.
W przypadku nieprzystąpienia którejkolwiek ze Stron
do oferty objęcia nowych udziałów w podwyższonym
kapitale danej spółki celowej, drugiej stronie
przysługuje prawo żądania nabycia od spółki ramowej
wszystkich udziałów.

W ramach Umowy, Spółka odpowiedzialna będzie za
finansowanie 50% kosztów realizacji poszczególnych
Projektów na warunkach określonych w Umowie oraz
rozwój, budowa i uruchomienie poszczególnych
Projektów na podstawie umów zawieranych ze spółką
ramową oraz daną spółką celową, a także ich dalszy
rozwój (czego konsekwencją będzie wybudowanie
i uruchomienie danej instalacji fotowoltaicznej).
Partner z kolei odpowiedzialny będzie za kwestie
lokalizacji każdego z Projektów oraz finansowanie
50% kosztów realizacji poszczególnych Projektów na
warunkach określonych w Umowie.
Za realizację Projektów Strony uzyskają korzyści
majątkowe z zysków osiąganych w ramach spółek
celowych wynikających z uruchomienia Projektów
i wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej
w ramach Projektów lub ze sprzedaży Projektów
na rzecz osób trzecich lub sprzedaży udziałów
w spółkach celowych realizujących Projekty, przy
czym nie wyklucza to możliwości nabycia udziałów
w danej spółce celowej przez jedną ze Stron od
drugiej Strony Umowy.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
W dniu 7 lipca 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał od
Pana Waldemara Turskiego rezygnację z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 6 lipca
2020 r.
Zawiązanie spółki ramowej
W dniu 9 lipca 2020 roku Zarząd Spółki wraz ze spółką
Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji z siedzibą w
Katowicach (dalej: Partner) zawiązał spółkę pod firmą
COLUMBUS&FARMY Sp. z o.o. (dalej: Spółka
Ramowa).
Strony objęły w Spółce Ramowej po 50 udziałów
o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział. Kapitał
zakładowy Spółki Ramowej wynosi 10.000,00 zł.
Spółka Ramowa została powołana w celu realizacji
projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu
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uzyskania warunków przyłączenia. Po uzyskaniu
warunków przyłączenia, prawa do każdego
z projektów będą wnoszone przez Spółkę Ramową
do spółek celowych, w ramach których projekty
będą rozwijane.
Podpisanie umowy współpracy z HUFFINGTONINVEST GROUP OÜ w zakresie rozwijania projektów
instalacji fotowoltaicznych o mocy 472,6 megawatów
W dniu 16 lipca 2020 roku Zarząd Spółki podpisał ze
spółką
prawa
estońskiego
pod
firmą
HUFFINGTONINVEST GROUP OÜ (dalej: Partner)
umowę, dotyczącą współpracy w zakresie rozwijania
projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy
(na dzień zawarcia) 472,6 megawatów (dalej: Umowa).
Na podstawie Umowy, Columbus ma swobodne prawo
do oceny projektów przygotowywanych do realizacji
przez Partnera i decydowania o ich nabyciu lub
odmowie nabycia (każdy projekt realizowany będzie
w ramach spółki celowej). Jednocześnie Columbus na
podstawie Umowy nabywa prawo do wyłączności
nabycia poszczególnych projektów (spółek celowych)
realizowanych przez Partnera, lub które będą
realizowane przez Partnera, w okresie wskazanym
w Umowie (dalej: Okres Wyłączności). W przypadku,
gdy w Okresie Wyłączności Partner rozporządzi
którymkolwiek projektem wymienionym bezpośrednio
w Umowie, także pośrednio poprzez sprzedaż
udziałów w spółce celowej realizującej taki projekt,
Partner zobowiązany będzie zapłacić na rzecz
Columbus karę umowną w wysokości 50.000,00
EURO.

leniu pozwolenia na budowę danego projektu,
powiadomić Columbus, który ma 30 dni na przyjęcie
oferty lub ofert sprzedaży 100% udziałów w danej
spółce celowej.
Projekty instalacji fotowoltaicznych, których dotyczy
Umowa znajdują się na wczesnym etapie, tj. procedur
poprzedzających uzyskanie warunków przyłączenia.
Po zakończeniu ich realizacji, łączna wartość
projektów szacowana jest na kwotę ok. 1,5 – 1,8 mld zł.
Zawarta Umowa obowiązuje przez okres 3 lat od jej
zawarcia. Po upływie tego okresu Strony są zwolnienie
z wszelkich zobowiązań wobec siebie wynikających
z niniejszej Umowy (z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Umowie). Żadna ze Stron nie może
zawartej Umowy wypowiedzieć w okresie jej
obowiązywania.
Otrzymanie wypowiedzenia
z Unisun Energy BV

umowy

zawartej

W dniu 16 lipca 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał
wypowiedzenie umowy joint venture (dalej: Umowa)
z Unisun Energy BV (dalej: Unisun; por. ESPI nr
8/2020 z dn. 01.04.2020 r. oraz 8/2020KOR z dn.
02.04.2020 r.). Wypowiedzenie zostało uzasadnione
tym, że Strony Umowy nie wynegocjowały oraz
nie zawarły w terminie umów, których zawarcie
było przewidziane Umową. Dodatkowo Unisun
twierdzi, że nie zostało zabezpieczone w terminie
finansowanie, z czym Zarząd się nie zgadza, ponieważ
informacje o zabezpieczeniu finansowania były
przekazywane na bieżąco do Unisun w trakcie
realizacji Umowy i nie były kwestionowane.

Zgodnie z Umową, Partner zobowiązany jest na
własny koszt dokładać wszelkich starań i wykonywać
wszystkie czynności niezbędne do realizacji danego
projektu, aż do momentu uzyskania przez spółkę
celową, w której dany projekt będzie realizowany
pozwolenia na budowę.

Zarząd zaznaczył, iż wypowiedzenie będzie podlegało
analizie prawnej. Jednocześnie Zarząd poinformował,
że w okresie przed otrzymaniem wypowiedzenia,
wypełniając postanowienia Umowy złożył Unisun
propozycję zakupu projektów, których dotyczy Umowa
i prowadzone były negocjacje w tej sprawie.

W przypadku zgłoszenia chęci nabycia danego
projektu (spółki celowej) Columbus udzieli tej spółce
celowej pożyczki (w kwocie wymaganej do opłacenia
zaliczki na opłatę przyłączeniową ustaloną dla danego
projektu, która to kwota zostanie bezpośrednio
zapłacona
na rachunek
operatora
systemu
dystrybucyjnego), która zostanie zabezpieczona
zastawem rejestrowym na 50% udziałach tej spółki,
a Partner zapewni, że Columbus otrzyma ofertę lub
oferty sprzedaży 100% udziałów tej spółki celowej.

Zarząd przypomniał, iż Umowa ta dotyczy
prowadzenia przedsięwzięcia polegającego na
wspólnej budowie portfela farm fotowoltaicznych
z wygraną aukcją OZE o wolumenie 66MW. Zgodnie
z Umową Spółka odpowiada za zapewnienie
finansowania pomostowego budowy farm fotowoltaicznych oraz generalne wykonawstwo. Kolejne
zaplanowane działania skupiały się na podpisaniu
kontraktu EPC na budowę farm fotowoltaicznych
pomiędzy Spółką i podmiotami celowymi oraz
podpisaniu umów pożyczek na udzielenie finansowania pomostowego tym podmiotom.

Deweloper jest zobowiązany w terminie 10 dni
roboczych od daty uzyskania przez daną spółkę
celową ostatecznej i prawomocnej decyzji o udzie-

O podejmowaniu dalszych czynności, Spółka będzie
informować w trybie przewidzianym przepisami prawa.
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Podpisanie umowy współpracy z ELQ S.A.
w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 83 megawatów
W dniu 16 lipca 2020 roku Zarząd Spółki podpisał
z ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej:
Deweloper) umowę, dotyczącą współpracy w zakresie
rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 83 megawatów
(dalej: Umowa) oraz współpracy przy realizacji
projektów firmy HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ
(dalej: Partner Dewelopera) o mocy 472,6 MW.
Na podstawie Umowy, Columbus ma swobodne prawo
do oceny projektów przygotowywanych do realizacji
przez Dewelopera i decydowania o ich nabyciu lub
odmowie nabycia (każdy projekt realizowany będzie
w ramach spółki celowej). Jednocześnie Columbus na
podstawie Umowy nabywa prawo do wyłączności
nabycia poszczególnych projektów (spółek celowych)
realizowanych przez Dewelopera, lub które będą
realizowane przez Dewelopera, w okresie wskazanym
w Umowie (dalej: Okres Wyłączności). W przypadku,
gdy w Okresie Wyłączności Deweloper rozporządzi
którymkolwiek projektem wymienionym bezpośrednio
w Umowie, także pośrednio poprzez sprzedaż
udziałów w spółce celowej realizującej taki projekt,
Deweloper zobowiązany będzie zapłacić na rzecz
Columbus karę umowną w wysokości 50.000,00
EURO.
Ponadto przedmiot Umowy stanowi również
pośrednictwo Dewelopera w zakresie nabywania
przez Columbus udziałów w spółkach celowych
realizujących projekty instalacji fotowoltaicznych
należących do spółki prawa estońskiego pod firmą
HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ (prawo do
wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa przy nabyciu
tych udziałów na warunkach opisanych w Umowie;
dalej: Partner), pośrednictwo Columbus w nabyciu
przez spółki celowe Dewelopera lub Partnera od
Dewelopera stacji transformatorowych w ramach
realizacji
projektów
zaakceptowanych
przez
Columbus realizowanych zarówno przez Dewelopera
jak i Partnera oraz powierzenie Deweloperowi przez
spółki celowe Dewelopera lub Partnera generalnego
wykonawstwa w zakresie realizacji robót budowlanych
projektów, których chęć nabycia zgłosi Columbus.
Zgodnie z Umową, Deweloper zobowiązany jest na
własny koszt dokładać wszelkich starań i wykonywać
wszystkie czynności niezbędne do realizacji danego
projektu, aż do momentu uzyskania przez spółkę
celową, w której dany projekt będzie realizowany
pozwolenia na budowę.

W przypadku zgłoszenia chęci nabycia danego
projektu (spółki celowej) Columbus udzieli tej spółce
celowej pożyczki (w kwocie wymaganej do opłacenia
zaliczki na opłatę przyłączeniową ustaloną dla danego
projektu, która to kwota zostanie bezpośrednio
zapłacona
na rachunek
operatora
systemu
dystrybucyjnego), która zostanie zabezpieczona
zastawem rejestrowym na 50% udziałach tej spółki,
a Deweloper zapewni, że Columbus otrzyma ofertę
sprzedaży 100 % udziałów tej spółki celowej.
Nie później niż w terminie 5 dni roboczych po
otrzymaniu od Columbus zgłoszenia chęci nabycia
danego projektu (spółki celowej), Strony mogą
uzgodnić na piśmie, że za dalszą realizację danego
projektu odpowiadać będzie Columbus zamiast
Dewelopera. W takim przypadku, cena sprzedaży
danego projektu (spółki celowej) będzie obliczona
w oparciu o zainstalowaną moc przewidzianą
w ramach dokumentacji przygotowanej dla danego
projektu oraz pomniejszoną o koszty deweloperskie.
Deweloper jest zobowiązany w terminie 10 dni
roboczych od daty uzyskania przez daną spółkę
celową ostatecznej i prawomocnej decyzji o udzieleniu
pozwolenia na budowę danego projektu, powiadomić
Columbus, który ma 30 dni na przyjęcie oferty lub ofert
sprzedaży 100% udziałów w danej spółce celowej.
Ponadto Umowa zawiera wyłączność dla Dewelopera
na dostawę stacji transformatorowej, a także
generalne wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych
realizowanych w ramach projektów należących do
Dewelopera lub Partnera (pod warunkiem wyrażenia
woli przez Dewelopera podjęcia zadań generalnego
wykonawstwa dla danego projektu) za wynagrodzeniem stanowiącym iloczyn zainstalowanej
mocy w megawatach oraz kwoty 50.000,00 zł lub
250.000,00 EUR w zależności od zakresu prac
(obowiązującej do 31 grudnia 2020 r., następnie
możliwe do negocjacji w każdym kolejnym roku) za
każdy megawat mocy zainstalowanej, w zależności od
zakresu wykonywanych czynności przez Dewelopera.
Umowa generalnego wykonawstwa zobowiązywać
będzie Dewelopera do wybudowania danego projektu
i jego przyłączenia do sieci nie później niż w terminie 6
(sześciu) miesięcy od daty jej zawarcia. Jeśli umowa
generalnego wykonawstwa, o której mowa powyżej,
nie zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez daną spółkę celową (lub spółkę
celową partnera) warunków przyłączenia, Deweloper
otrzyma od Columbus rekompensatę (zryczałtowane
odszkodowanie) w wysokości 25.000,00 EUR.
Zarząd wskazał, iż projekty instalacji fotowoltaicznych
Dewelopera, których dotyczy Umowa znajdują się na
wczesnym etapie, tj. procedur poprzedzających
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uzyskanie warunków przyłączenia. Po zakończeniu ich
realizacji, łączna wartość projektów szacowana jest na
kwotę ok. 300 mln zł.

‒

umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących
100% udziałów (dalej: Udziały) w spółce
Greenprojekt 18 Sp. z o.o. z siedzibą
w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia
elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych)
o mocach: do 1 MW (2 projekty) i o mocach
do 0,250 MW i do 0,500 MW oraz posiada
kluczowe prawa i decyzje administracyjne
niezbędne do realizacji tych projektów,
za łączną kwotę 584 219,71 zł;

‒

umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących
100% udziałów (dalej: Udziały) w spółce
Ecowolt 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie,
która realizuje przedsięwzięcia elektrowni
fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach: do
1 MW (5 projektów) oraz posiada kluczowe
prawa i decyzje administracyjne niezbędne do
realizacji tych projektów, za łączną kwotę
1 605 655,01 zł;

‒

umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących
100% udziałów (dalej: Udziały) w spółce
Ecowolt 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie,
która realizuje przedsięwzięcia elektrowni
fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach: do
2 MW (2 projekty) oraz posiada kluczowe
prawa i decyzje administracyjne niezbędne do
realizacji tych projektów, za łączną kwotę
1 275 464,28 zł;

‒

umowa nabycia 51 udziałów, stanowiących
100% udziałów (dalej: Udziały) w spółce Sun
Energy Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia
elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych)
o mocach: do 1 MW (2 projekty) i do 4 MW
(1 projekt) oraz posiada kluczowe prawa
i decyzje administracyjne niezbędne do
realizacji tych projektów, za łączną kwotę
1 225 455,75 zł.

Umowa obowiązuje przez okres 3 lat od jej zawarcia.
Po upływie tego okresu Strony są zwolnienie
z wszelkich zobowiązań wobec siebie wynikających
z Umowy (z wyłączeniem wyjątków przewidzianych
w Umowie). Żadna ze Stron nie może niniejszej
Umowy wypowiedzieć w okresie jej obowiązywania.
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
W dniu 22 lipca 2020 r. doszło do obustronnego
podpisania umowy o zachowaniu poufności zawartej
pomiędzy Emitentem, a podmiotem z branży
nowoczesnych technologii, pokrewnych działalności
Emitenta ("Partner"), która rozpoczęła proces
negocjacyjny pomiędzy stronami. Strony zamierzają
udostępniać sobie wzajemnie informacje poufne,
celem znalezienia synergii biznesowej oraz w związku
z potencjalną inwestycją Spółki w Partnera. Umowa
obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia
jej zawarcia, z możliwością wypowiedzenia przez
każdą ze stron, bez podania przyczyny, z 10 dniowym
okresem wypowiedzenia. Zapisy umowy nie odbiegają
od standardowych uregulowań tego typu umów, w tym
określają zakres informacji poufnej, zasady ich
przechowywania i wykorzystywania.
Nabycie 100% udziałów w spółkach Greenprojekt 6,
Greenprojekt 18, Ecowolt 6, Ecowolt 7, Sun Energy
Invest realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW
W dniu 30 lipca 2020 roku Zarząd Spółki zawarł
umowy nabycia 100% udziałów w spółkach
Greenprojekt 6 Sp. z o.o., Greenprojekt 18 Sp. z o.o.,
Ecowolt 6 Sp. z o.o., Ecowolt 7 Sp. z o.o., Sun Energy
Invest Sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW, których
szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie
ok. 70 mln zł.
Transakcje zostały zrealizowane na następujących
warunkach:
‒

umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących
100% udziałów (dalej: Udziały) w spółce
Greenprojekt 6 Sp. z o.o. z siedzibą
w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia
elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych)
o mocy do 1 MW (2 projekty), o mocy do 1,5
MW (1 projekt) oraz do 2,0 MW (1 projekt)
i posiada kluczowe prawa i decyzje
administracyjne niezbędne do realizacji tych
projektów, za łączną kwotę 1 179 079,14 zł;

Na mocy podpisanych umów i na warunkach w nich
określonych, sprzedający
przenieśli własność
nabywanych Udziałów wolnych od obciążeń wraz z ze
wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami w powyższych spółkach na rzecz Spółki,
natomiast Spółka przyjęła i kupiła Udziały w ten
sposób, że nabyła na wyłączną własność wszystkie
Udziały. Własność sprzedawanych Udziałów została
przeniesiona na Spółkę z dniem podpisania
powyższych umów. W zamian za nabycie Udziałów,
Spółka zapłaci sprzedającym, po spełnieniu się
warunku, o którym mowa w umowach (uchwała
wspólników poszczególnych spółek i uchwała
Zarządu tych spółek o wyrażeniu zgody na zbycie
sprzedawanych Udziałów), za ceny (wskazane
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powyżej) ustalone przez Strony umów (przy czym
średnio przeszło 80% kwoty sprzedaży każdej
z nabywanych spółek zostało zapłacone w terminie
3 dni roboczych od dnia podpisania umów).
W przypadku braku zapłaty przez Spółkę części ceny
nabycia w terminie określonym w umowach,
sprzedającym przysługuje prawo do odstąpienia od
poszczególnych umów w całości w terminie 30 dni od
dnia ich podpisania. Każda z umów przewiduje również
odpowiedzialność Stron, jeśli jedno lub więcej
zapewnień i oświadczeń zawartych w umowach okaże
się w całości lub w części nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd.
Jednocześnie w dniu 30 lipca 2020 r. Spółka zawarła
aneks (dalej: Aneks) do umowy warunkowej sprzedaży
udziałów w kapitale zakładowym Ecowolt 5 Sp. z o.o.
z siedzibą w Jaworznie (dalej: Ecowolt 5), zawartej
dnia 14 maja 2020 r. (por. ESPI nr 12/2020 z dn. 15
maja 2020 r.), na podstawie której zmianie uległa
kwota płatności za 100% udziałów w Ecowolt 5
z łącznej wysokości 4.802.596,00 zł w terminie do 14
dni roboczych od dnia, w którym Ecowolt 5 uzyska
prawomocne warunki przyłączenia dla realizowanego
projektu, na 1.545.241,02 zł, przy czym 1.200.950,54 zł
w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
Aneksu. Jednoczenie Strony postanowiły, iż
w przypadku, jeżeli sprzedający doprowadzą do
uzyskania dodatkowych warunków przyłączenia lub
podpisanej rynkowej umowy PPA dla projektu
realizowanego przez Ecowolt 5 w zakresie między
mocą przyłączenia 3,5 MW, a mocą przyłączenia
określoną w pierwotnym brzmieniu umowy tj.12 MW to
Spółka zapłaci sprzedającym należność stanowiącą
iloraz z iloczynu mocy przyłączeniowej pomiędzy
wartością 3,5 MW a 12 MW oraz kwoty 4.117.544,72 zł
oraz liczby 12. W Aneksie wskazano również,
iż sprzedający dołoży wszelkich starań w celu
zwiększenia mocy na obecnie terenie zabezpieczonym umową dzierżawy, a Spółka zapłaci za
każdą ponadnormatywną moc zgodnie z postanowieniami zawartymi w Aneksie, uzyskaną w terminie
30 miesięcy od podpisania aneksu. Strony
postanowiły, iż jeżeli warunek opisany powyżej nie
zostanie spełniony w ciągu 30 miesięcy od dnia
podpisania Aneksu co do dodatkowych 6,5 MW mocy
(łącznie 10 MW mocy) a Ecowolt 5 nie uzyska w tym
terminie pozwolenia na użytkowanie farmy PV to
sprzedający będą mieli prawo kupić wszystkie udziały
w Ecowolt 5 za cenę stanowiącą równowartość
całości płatności zapłaconych przez Spółkę za te
udziały
powiększonej
o
wartość
nakładów
przeprowadzonych przez Ecowolt 5 na projekt. Strony
postanowiły, iż w żadnym zakresie w związku
z podpisaniem Aneksu, zobowiązania Spółki wynika-

jące z Aneksu nie przekroczą kwot określonych
w pierwotnym brzmieniu umowy.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2020 r.
W dniu 31 lipca 2020 roku Zarząd Spółki zwołał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27
sierpnia 2020 roku, na godzinę 12:00, w Krakowie przy
ulicy Josepha Conrada 20, piętro II, 31-357 Kraków.
Podpisanie
porozumienia
o
podstawowych
warunkach transakcji „Term Sheet”
W dniu 31 lipca 2020 roku Zarząd Spółki w nawiązaniu
do raportu ESPI nr 28/2020 z dn. 23 lipca 2020 r.
(w którym poinformował o podpisaniu umowy
o zachowaniu poufności z podmiotem z branży
nowoczesnych technologii, pokrewnych działalności
Spółki (dalej: Partner), poprzez którą rozpoczęty
został proces negocjacyjny pomiędzy Stronami),
zawarł porozumienie o podstawowych warunkach
transakcji (dalej: Term Sheet). Podpisanie Term Sheet
jest usankcjonowaniem wstępnych negocjacji prowadzonych przez Strony oraz rozpoczęciem drugiej fazy
negocjacji związanej z przeprowadzeniem badania
due diligence.
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020
roku
W dniu 12 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki
opublikował skonsolidowany raport okresowy za II
kwartał 2020 roku. Spółka nie publikowała osobno
raportu jednostkowego za II kwartał 2020 r.
korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a
Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na
zamieszczenie
w
skonsolidowanym
raporcie
kwartalnym informacji o których mowa w § 5 ust. 4.1
pkt 1) - 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki.
Zarejestrowanie w KRS spółki COLUMBUS&FARMY
Sp. z o.o.
W dniu 26 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki,
w nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2020 z dn. 9
lipca 2020 r., w którym poinformował o zawiązaniu
wraz ze spółką Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą
w Katowicach spółki pod firmą COLUMBUS&FARMY
Sp. z o.o. (dalej: Spółka Ramowa), powziął informację
o zarejestrowaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego Spółki Ramowej.
Strony objęły w Spółce Ramowej po 50 udziałów
o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział. Kapitał
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zakładowy Spółki Ramowej wynosi 10.000,00 zł.
Spółka Ramowa została powołana w celu realizacji
projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu
uzyskania warunków przyłączenia. Po uzyskaniu
warunków przyłączenia, prawa do każdego
z projektów będą wnoszone przez Spółkę Ramową do
spółek celowych, w ramach których projekty będą
rozwijane.
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 sierpnia
2020 r
W dniu 27 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki
opublikował treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu
27 sierpnia 2020 roku. Walne Zgromadzenie nie
odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie
zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie
nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem
obrad. Pełną treść uchwał znajdą Państwo pod
adresem: https://newconnect.pl/ebi/files/124577-clctresc-uchwal-zwz-2020-2.pdf
Sprzedaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1.514,36
kWp za kwotę 4.543.080,00 zł

Złożenie wiążącej oferty na zakup 100% udziałów
w spółkach celowych posiadających prawa do
projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
184 MWp
W dniu 31 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki złożył
wiążącą ofertę na zakup 100% udziałów w spółkach
celowych, które realizują 87 projektów farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w
tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp, 30
MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp).
Projekty te znajdują się w różnej fazie zaawansowania
w zakresie opracowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń na budowę. Zaoferowana przez
Spółkę cena zakupu nie odbiega od standardów
rynkowych.
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na ZWZ w dniu 27 sierpnia 2020 r.
W dniu 1 września 2020 roku Zarząd Spółki
poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących
udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 27 sierpnia 2020 roku, co najmniej 5% głosów
na tym Zgromadzeniu posiadali:

W dniu 31 sierpnia 2020 roku spółka zależna Emitenta,
tj. GoBloo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej:
GoBloo) zawarła z osobą prawną (dalej: Firmą) umowę
(dalej: Umowa), której przedmiotem jest wykonanie
usługi polegającej na sprzedaży i montażu fabrycznie
nowego zestawu instalacji fotowoltaicznej do
produkcji energii elektrycznej o mocy 1.514,36 kWp za
wynagrodzeniem w łącznej kwocie 4.543.080,00 zł
płatnym w terminach i na zasadach określonych
w Umowie.
Ponadto w zakresie wykonania Umowy, GoBloo
zobowiązane jest m.in. do wykonania odpowiedniej
dokumentacji
projektowej
oraz
uzyskania
wymaganych prawem pozwoleń. GoBloo zobowiązane
jest do dostawy i montażu instalacji oraz dokonanie
zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego
w imieniu Firmy w terminie maksymalnie 60 dni
liczonych od dnia zapłaty wynagrodzenia zgodnie
z zapisami Umowy, po uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnieniu
projektu wykonawczego. W przypadku nieuzyskania
pozwolenia na budowę Umowa ulega rozwiązaniu
a zapłacone przez Firmę wynagrodzenie zostanie
w całości zwrócone.

‒

GEMSTONE S.A. - 12.818.336 głosów
z posiadanych akcji, co stanowiło 55,40%
liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 31,67%
ogólnej liczby głosów,

‒

JR HOLDING ASI S.A. - 10.274.286 głosów
z posiadanych akcji, co stanowiło 44,40%
liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 25,38%
ogólnej liczby głosów.

Otrzymanie informacji o przyjęciu złożonej przez
Spółkę oferty na zakup 100% udziałów w spółkach
celowych posiadających prawa do projektów farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MWp
W dniu 1 września 2020 roku Zarząd Spółki,
w nawiązaniu do raportu ESPI nr 34/2020 z dn. 31
sierpnia 2020 r. w którym poinformował o złożeniu
wiążącej oferty na zakup 100% udziałów w spółkach
celowych posiadających prawa do projektów farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MWp
poinformował, iż w otrzymał informację o przyjęciu tej
oferty. Oferta złożona przez Spółkę opiewała na kwotę
37.830.000,00 EURO.

Umowa zawiera postanowienia o karach umownych za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie bądź za
niedotrzymanie terminów zapisanych w Umowie, nie
odbiegające od standardów zawieranych w tego typu
umowach.
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Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej
zaangażowania kapitałowego Spółki w Saule S.A.
o wartości 10 mln EUR, co będzie stanowiło 20%
udziału w kapitale i głosach na walnym
zgromadzeniu
W dniu 3 września 2020 roku Zarząd Spółki zawarł
z p. Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz,
Knowledgeis Knowledge Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą
w
Warszawie
(dalej:
KIK),
p.
Dariuszem
Chrząstowskim oraz Saule S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej: Saule) umowę inwestycyjną
(dalej: Umowa Inwestycyjna). Na podstawie Umowy
Inwestycyjnej Strony zobowiązują się spowodować,
aby Columbus objął pakiet akcji zwykłych imiennych
w Saule w liczbie stanowiącej 20% kapitału
zakładowego oraz 20% głosów na walnym
zgromadzeniu Saule (dalej: Docelowy Pakiet Akcji), na
zasadzie całkowitego rozwodnienia, w stanie wolnym
od jakichkolwiek obciążeń, na zasadach określonych
w Umowie Inwestycyjnej, w zamian za kwotę
nieprzekraczającą Wkładu. Rada Nadzorcza podjęła
uchwałę warunkującą wejście umowy w życie.
Objęcie Docelowego Pakietu Akcji przez Columbus
nastąpi:
‒

‒

w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 187.493,00 zł poprzez emisję
akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości
nominalnej 187.493,00 zł które zostaną zaoferowane Columbus w ramach subskrypcji
prywatnej za cenę 6.000.000,00 EUR
(Podwyższenie 1); uchwała o Podwyższeniu 1
oraz podpisanie umowy objęcia tych akcji
zostaną zrealizowane do dnia 3 września
2020 r.; pokrycie tych akcji wkładem
pieniężnym zostało dokonane do 4 września
2020 r.
w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 124.995,00 zł poprzez emisję
akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości
nominalnej 124.995,00 zł które zostaną
zaoferowane Columbus w ramach subskrypcji prywatnej za cenę 4.000.000,00
EUR (Podwyższenie 2); Strony uzgodniły, że
uchwała o Podwyższeniu 2 oraz objęcie akcji
przez Columbus zostaną zrealizowane do
dnia 28 grudnia 2020 r.; pokrycie tych akcji
przez Columbus wkładem pieniężnym
zostanie dokonane do 29 grudnia 2020 r.

W Umowie Inwestycyjnej Strony zastrzegły, że
w przypadku zamiaru rozporządzenia akcjami Saule
przez Stronę Umowy Inwestycyjnej na rzecz innej

osoby, każdej Stronie Umowy Inwestycyjnej
przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia
tych akcji na zasadach, na których miałyby zostać
zbyte na rzecz innej osoby (dalej: Prawo
Pierwszeństwa). W przypadku chęci nabycia
proponowanych do zbycia akcji przez więcej niż jedną
osobę będącą Stroną Umowy Inwestycyjnej, akcje
będą przysługiwać proporcjonalnie w stosunku do
posiadanych akcji w Saule. Rozporządzenie akcjami
przez Stronę Umowy Inwestycyjnej bez zachowania
Prawa Pierwszeństwa jest bezskuteczne oraz
zagrożone karą finansową w wysokości od 10 mln do
100 mln EUR w zależności od wielkości zbywanego
pakietu akcji.
Jeżeli p. Artur Kupczunas, p. Olga Malinkiewicz, KIK
lub p. Dariusz Chrząstowski zamierzaliby dokonać
rozporządzenia akcjami Saule na rzecz osoby trzeciej,
wtedy Columbus będzie przysługiwać prawo
przyłączenia
do
sprzedaży,
oznaczające
przysługujące Columbus prawo żądania, aby Strona
Umowy Inwestycyjnej zamierzająca rozporządzać
akcjami spowodowała, że osoba trzecia zamierzająca
nabyć akcje Saule nabędzie od Columbus wszystkie
posiadane przez Columbus akcje w Saule należące
do Columbus za taką samą cenę sprzedaży
(w przeliczeniu na jedną akcję) i na takich samych
warunkach i w tym samym czasie, na jakich osoba
trzecia zamierzająca nabyć akcje Saule nabywa
te akcje od Strony Umowy Inwestycyjnej (Prawo
Przyłączenia). Naruszenie tego postanowienia
zagrożone jest karą umowną na rzecz Columbus
w wysokości 2 mln EUR. Prawo Przyłączenia wiąże
Strony Umowy Inwestycyjnej przez okres 5 lat od dnia
jej podpisania. Ponadto rozporządzenie lub obciążenie
akcjami Saule z naruszeniem wskazanych zapisów jest
bezskuteczne.
Jeśli osoba trzecia zamierzająca nabyć akcje Saule
niebędąca jednostką powiązaną żadnego z akcjonariuszy złoży Stronie lub Stronom Umowy
Inwestycyjnej zamierzającym rozporządzać akcjami
Saule wiążącą ofertę nabycia co najmniej 50 %
(pięćdziesiąt procent) akcji Saule [w tym 100% (sto
procent) akcji należących do Columbus], lub jeśli
Strona lub Strony Umowy Inwestycyjnej zamierzający
rozporządzać akcjami Saule zamierzają dokonać
rozporządzenia akcjami na rzecz osoby zamierzającej
nabyć akcje Saule w łącznej ilości wynoszącej co
najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji Saule [w tym
100% (sto procent) akcji należących do Columbus],
wówczas
Stronom
Umowy
Inwestycyjnej
zamierzającym rozporządzać akcjami Saule będzie
przysługiwać prawo przyciągnięcia do sprzedaży,
oznaczające przysługujące Stronie lub Stronom
Umowy Inwestycyjnej zamierzającym rozporządzać
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akcjami Saule prawo żądania, aby Strona Umowy
Inwestycyjnej niezamierzająca rozporządzać akcjami
Saule sprzedała osobie trzeciej zamierzającej nabyć
wszystkie akcje w Saule należące do Strony Umowy
Inwestycyjnej niezamierzającej rozporządzać akcjami
za taką samą cenę sprzedaży (w przeliczeniu na jedną
akcję) i na takich samych warunkach i w tym samym
czasie, na jakich osoba zamierzająca nabyć akcje
Saule nabywa akcje od Strony Umowy Inwestycyjnej
zamierzającej rozporządzać akcjami (dalej: Prawo
Przyciągnięcia). Niniejsze zapisy nie obowiązują
w przypadku, gdy cena sprzedaży jednej akcji, po
której nastąpi rozporządzenie akcjami, wyniesie mniej
niż iloraz 250 000 000 EUR (dwieście pięćdziesiąt
milionów) i liczby wszystkich akcji objętych w kapitale
zakładowym Saule według stanu na dzień tego
rozporządzenia albo gdy Strona Umowy Inwestycyjnej
zamierzająca rozporządzać akcjami Saule nie
rozporządzi wszystkimi należącymi do niego akcjami
na warunkach określonych w zawiadomieniu
o
sprzedaży. Naruszenie tego postanowienia
zagrożone jest karą umowną na rzecz Strony Umowy
Inwestycyjnej w wysokości 2 mln EUR. Prawo
Przyciągnięcia wiąże Strony Umowy Inwestycyjnej
przez okres 5 lat od dnia jej podpisania.
W okresie 2 lat od dnia podpisania Umowy
Inwestycyjnej rozporządzenie częścią lub całością
akcji posiadanych przez p. Artura Kupczunas, p. Olgę
Malinkiewicz lub KIK wymaga uprzedniej, pisemnej
zgody wszystkich Stron Umowy Inwestycyjnej (dalej:
Okres Blokady). W Okresie Blokady można
wykonywać Prawo Przyciągnięcia do Sprzedaży Akcji
i Prawo Przyłączenia się do Sprzedaży. Naruszenie
tego postanowienia zagrożone jest karą umowną
w wysokości 2 mln EUR za każdy przypadek
naruszenia.
Ponadto Strony Umowy Inwestycyjnej postanowiły,
iż w Radzie Nadzorczej Saule, Columbus będzie miał
prawo do wskazania 2 kandydatów z liczby 5 osób
wchodzących w skład Rady Nadzorczej (1 kandydata
po opłaceniu akcji w ramach Podwyższenia 1,
2 kandydatów po opłaceniu akcji w ramach
Podwyższenia 2).
W okresie obowiązywania Umowy Inwestycyjnej na
Saule zostały nałożone ograniczenia dotyczące
dysponowania IP oraz sprzedażą Modułów.
W określonych w Umowie Inwestycyjnej przypadkach
oraz z uwzględnieniem wyłączeń określonych
w Umowie Inwestycyjnej dysponowania IP lub
sprzedaż Modułów może wymagać zgody Columbus
lub może wiązać się z wykonaniem prawa
pierwszeństwa przez Columbus.

Jednocześnie – niezależnie od innych postanowień
wynikających z Umowy Inwestycyjnej - Strony
postanowiły, że Spółka będzie uzgadniała z Columbus
kwestie przeznaczenia nadmiaru swoich mocy
produkcyjnych o ponad 30 % w zakresie związanym
z określonymi umowami dotyczącymi własności
intelektualnej i sprzedaży Modułów.
W
Umowie Inwestycyjnej Strony
zastrzegły
odpowiedzialność p. Artura Kupczunas, p. Olgę
Malinkiewicz oraz KIK z tytułu wadliwości zapewnień
oraz zakaz konkurencji w okresie 2 lat od dnia jej
podpisania.
Żadna ze Stron nie może rozwiązać niniejszej Umowy
Inwestycyjnej przed upływem 5 (pięciu) lat od dnia
podpisania.
Saule jest światowym liderem w zakresie
przemysłowego wykorzystania perowskitu w produkcji energii słonecznej.
Objęcie 187.493 nowych akcji zwykłych imiennych
serii A Saule za kwotę 6.000.000,00 EUR
W dniu 3 września 2020 roku Zarząd Spółki,
w nawiązaniu do raportu ESPI nr 37/2020 z dn.
3 września 2020 r., w którym poinformował
o podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej
zaangażowania kapitałowego Columbus w Saule S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) o wartości 10
mln EUR, co będzie stanowiło 20% udziału w kapitale
i głosach na walnym zgromadzeniu (dalej: Umowa
Inwestycyjna) poinformował, iż w wykonaniu Umowy
Inwestycyjnej, w dniu 3 września 2020 r. zawarł
z Saule umowę objęcia 187.493 nowych akcji
zwykłych imiennych serii A Saule o wartości
nominalnej 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości
nominalnej 187.493,00 zł, emitowanych na podstawie
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Saule z dnia 3 września 2020 r. (dalej: Akcje).
Akcje te zostały objęte w zamian za wkład pieniężny
w wysokości 6.000.000,00 EUR, obliczony wg
kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu podjęcia
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Saule
uchwały w sprawie emisji Akcji, który to kurs wynosił
4,4181 zł, co oznacza, że cena emisyjna Akcji wynosi
w przeliczeniu na walutę polską 26.508.600,00zł
(dalej: Kwota na pokrycie Akcji). W tym samym dniu
Zarząd Columbus złożył dyspozycję przelewu Kwoty
na pokrycie Akcji na rachunek bankowy Saule.
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a
Strony potwierdzają, że materiały
informacyjne i pozostała dokumentacja
emisyjna zostaną udostępnione wyłącznie
Inwestorom kwalifikowanym,

Podpisanie umowy i organizacja programu emisji
zielonych obligacji do 0,5 mld zł przez spółkę New
Energy Investments, 100% zależną od Columbus
Energy
W dniu 7 września 2020 roku spółka zależna
Columbus, tj. New Energy Investments Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (dalej: NEI) przyjęła program
emisji obligacji o wartości 500 mln zł (dalej: Program).
W następstwie przyjęcia Programu, NEI w dniu
7 września 2020 r. zawarła z Domem Maklerskim
Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej: DM BOŚ) umowę (dalej: Umowa),
której przedmiotem jest powierzenie DM BOŚ
realizację czynności związanych z pozyskaniem
nowego finansowania w formie obligacji (dalej:
Obligacje)
w
drodze
realizacji
Programu.
Najistotniejsze założenia Programu są następujące:
‒

łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w ramach Programu
w każdym dniu, w którym NEI składa zlecenie
emisji oraz na dzień emisji nie może
przekraczać kwoty 500 mln zł,

‒

Obligacje będą emitowane na podstawie
i
zgodnie z polskim prawem oraz
obowiązującymi w Polsce regulacjami
prawnymi,

‒

Obligacje będą mogły być emitowane na
podstawie decyzji NEI w ramach tzw.
"zielonego projektu" (projekty przyczyniające
się do ekologicznie zrównoważonego
rozwoju,
w
tym
projekty
farm
fotowoltaicznych,
zgodnie
z
międzynarodowymi standardami i wytycznymi
opracowanymi przez International Capital
Market Associacion (ICMA) oraz w ramach
obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP)),

‒

‒

emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty
publicznej przeprowadzanej wyłącznie na
terytorium Polski, dla której będzie wyłączony
obowiązek publikacji prospektu (zgodnie
z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzania
prospektowego
lub
sporządzenia,
zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru
Finansowego
lub
udostępnienia
memorandum informacyjnego, lub innego
dokumentu informacyjnego, określonego
w przepisach Ustawy o ofercie publicznej,
Obligacje będą emitowane w jednej lub kilku
seriach każda, w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy
o obligacjach, tj. każda emisja będzie
przeprowadzona w trybie oferty publicznej

wartość nominalna pierwszej serii Obligacji
emitowanych w ramach Programu będzie nie
mniejsza niż 70.000.000 zł,

‒

o ile nie zostanie to inaczej uzgodnione,
wszystkie Obligacje będą wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu na Catalyst,

‒

termin wykupu Obligacji przez NEI nie będzie
dłuższy niż 15 lat,

‒

emitowane będą Obligacje zwykłe na okaziciela,

‒

Obligacje nie będą przyznawały obligatariuszom prawa do udziału w zyskach NEI,

‒

wszystkie Obligacje w ramach Programu
będą emitowane zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej Umowie oraz
umowie agencyjnej, której treść zostanie
uzgodniona pomiędzy Stronami w toku
dalszej
współpracy
(dalej:
Umowa
Agencyjna), która będzie uwzględniać
i doprecyzowywać postanowienia niniejszej
Umowy oraz zawierać wzory dokumentacji
emisyjnej,

‒

Columbus nie będzie osobiście odpowiedzialny za zobowiązania względem Obligatariuszy wynikające z Obligacji, o ile nie
zostanie postanowione inaczej.

O ile Umowa Agencyjna nie będzie stanowić inaczej,
podjęcie działań i wykonanie zobowiązań przez DM
BOŚ do przeprowadzenia czynności związanych
z każdą emisją Obligacji będzie uzależnione od
łącznego spełnienia się w okresie od dnia złożenia
zlecenia emisji Obligacji danej serii do dnia emisji
warunków określonych w Umowie oraz od tego, czy
w wyniku dokonania emisji Obligacji danej serii nie
dojdzie do naruszenia któregokolwiek z warunków
określonych w Umowie (dotyczących m.in. wypełniania przez NEI postanowień Umowy).
W ramach organizacji Programu oraz z zastrzeżeniem
postanowień Umowy, DM BOŚ pełnić będzie funkcję
organizatora emisji, dealera, agenta kalkulacyjnego
oraz agenta dokumentacyjnego. Za realizację Umowy,
DM BOŚ przysługuje wynagrodzenie ustalone
na zasadach rynkowych.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia
zakończenia wykonywania czynności przewidzianych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

‒

Columbus Energy Spółka Akcyjna

92

przez DM BOŚ zgodnie z niniejszą Umową oraz
uiszczenia przez NEI pełnej kwoty wynagrodzenia
na rzecz DM BOŚ, za wyjątkiem postanowień
Umowy dotyczących zasady odpowiedzialności,
które pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy lub
po wygaśnięciu Umowy przez okres 10 lat od dnia
jej rozwiązania lub wygaśnięcia, nie krócej jednak niż
do dnia, w którym wszelkie roszczenia, jakie powstaną
lub mogą powstać w związku z Umową lub emisją
Obligacji (w tym roszczenia istniejące, przyszłe,
warunkowe) zostaną ostatecznie, nieodwołanie
i
bezwarunkowo zaspokojone lub wygasną
w następstwie innych okoliczności.
Strony mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę
w przypadkach oraz terminach przewidzianych
w Umowie. Umowa zawiera również postanowienia
dotyczące kar za niewypełnianie lub nienależyte
wypełnianie Umowy.
Umowa ma charakter wyłączności, co oznacza, że NEI
do dnia zakończenia Programu nie zleci czynności
określonych w niniejszej Umowie innemu podmiotowi
niż DM BOŚ, w odniesieniu do jakichkolwiek Obligacji
emitowanych w ramach Programu, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w Umowie. W przypadku
przeprowadzenia emisji Obligacji przez NEI lub
podmiot zależny od NEI udzielający zabezpieczenia
w okresie obowiązywania Umowy oraz przez NEI
w terminie roku po jej rozwiązaniu, NEI będzie
zobowiązana do zapłaty na rzecz DM BOŚ
w zależności od naruszenia kwoty równej wynagrodzeniu lub połowie wynagrodzenia prowizyjnego
określonego w Umowie, które DM BOŚ otrzymałby
w przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku na
zasadach określonych w Umowie.
Nabycie 100% udziałów w 11 spółkach realizujących
projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 21,7
MW z możliwością dodatkowego uzyskania 2 MW
W dniu 25 września 2020 roku Zarząd Spółki,
w nawiązaniu do raportów ESPI 34/2020 z dn. 31
sierpnia 2020 r. i 36/2020 z dn. 1 września 2020r.
(w których Columbus informował odpowiednio
o złożeniu wiążącej oferty na zakup 100% udziałów
w spółkach celowych posiadających prawa do
projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184
MWp oraz o otrzymaniu informacji o przyjęciu tej
oferty; dalej: Oferta) poinformował, iż w tym samym
dniu spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus JV1) zawarła
umowę nabycia 100% udziałów (dalej: Umowa)
w spółkach: SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower
Zambrów I Sp. z o.o., SPower Giżycko Sp. z o.o.,
SPower WDW Sp. z o.o., SPower JSK 3 Sp. z o.o.,
SPower KKM Sp. z o.o., SPower Ujazd Sp. z o.o.,

SPower HNB Sp. z o.o., SPower Węgliska Sp. z o.o.,
SPower Rusowo Sp. z o.o., Bioenergia Podlasie Sp.
z o.o. (dalej łącznie zwane: Spółki Projektowe)
realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
o łącznej mocy ok. 21,7 MW (z możliwością dodatkowego uzyskania 2 MW), których szacunkowa wartość
po wybudowaniu wyniesie ok. 86,8 mln zł (94,8 mln zł
w przypadku uzyskania dodatkowych 2 MW). Kwota
nabycia udziałów Spółek Projektowych wyniosła 972
669,64 EUR (1 071 644,76 EUR w przypadku
uzyskania dodatkowych 2 MW), która wynika
z wartości tych projektów realizowanych w ramach
Spółek Projektowych w wysokości 1 350 000,00 EUR
oraz posiadanych przez Spółki Projektowe zobowiązań (kwota będzie podlegała korektom w oparciu
o ostateczne dane finansowe).
Na mocy Umowy i na warunkach w nich określonych,
sprzedający sprzedaje wszystkie udziały w Spółkach
Projektowych bez żadnych obciążeń, wraz ze wszystkimi prawami do nich związanymi lub narosłymi dla
ostatecznej ceny sprzedaży, a Columbus JV1 nabywa
wszystkie udziały w Spółkach Projektowych wolne od
obciążeń, wraz ze wszystkimi prawami do nich
związanymi lub narosłymi dla ostatecznej ceny
sprzedaży. Strony uzgadniają, że tytuł prawny do
udziałów w każdej Spółce Projektowej zostanie
przeniesiony na Columbus JV1 w momencie jej wejścia
w życie.
Zarząd Columbus zwraca uwagę, iż projekty
realizowane w ramach Spółek Projektowych posiadają
pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączenia
i znajdują się w fazie przed aukcyjnej. Umowa
przewiduje odpowiedzialność Stron w tym odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji, jeśli jedno lub
więcej zapewnień i oświadczeń zawartych w Umowie
okaże się w całości lub w części nieprawdziwe lub
wprowadzające w błąd, lub niezgodne z prawem.
Odpowiedzialność sprzedawcy za każde zdarzenie
naruszenia wygasa, jeśli Columbus JV1 nie powiadomi
sprzedawcy o takim roszczeniu w ciągu 6 (sześciu) lat
od daty podpisania Umowy. Całkowita łączna
odpowiedzialność sprzedawcy w ramach i w związku
z niniejszą Umową, czy to za naruszenie Umowy,
niedbalstwo lub zaniechanie lub w inny sposób, ale
z wyłączeniem odpowiedzialności za oszustwo lub
umyślne wykroczenie, dotyczące danego projektu, nie
przekracza siedemdziesięciu pięciu procent (75%)
wartości przedsiębiorstwa danej Spółki Projektowej,
z zastrzeżeniem odpowiedzialności w odniesieniu do
gwarancji podstawowych, która nie przekracza stu
procent (100%) wartości przedsiębiorstwa danej
Spółki Projektowej określonej w Umowie.
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Columbus JV1 ponadto posiada wynikające z Umowy
gwarancje wykonania Umowy przez podmioty
powiązane ze sprzedającym.
Columbus JV1 ma prawo odstąpić od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli jakiekolwiek
działania związane z zamknięciem tej transakcji, za
które odpowiedzialny jest sprzedający, nie mają
miejsca w dniu jej podpisania lub w ciągu 10 dni od
daty jej podpisania. Prawo Columbus JV1 do
odstąpienia od umowy może zostać wykorzystane
w ciągu 20 dni od daty jej podpisania.
Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli kwota transakcji nie
zostanie zapłacona w dniu podpisania lub w ciągu 5
dni od daty jej podpisania. Prawo sprzedawcy do
odstąpienia od Umowy może zostać wykorzystane
w ciągu 10 dni od daty jej podpisania.
Oferta dotyczy zakupu 100% udziałów w spółkach
celowych, które realizują 87 projektów farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp
(w tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp,
30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do
1 MWp). Oferta złożona przez Columbus opiewała na
kwotę 37.830.000,00 EUR. Podpisana Umowa jest
pierwszym etapem realizacji transakcji nabycia spółek
realizujących projekty farm fotowoltaicznych w ramach złożonej przez Columbus i przyjętej przez
kontrahenta Oferty.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Spółki celem ich dematerializacji
W dniu 30 sierpnia 2020 roku Zarząd Spółki działając
na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798,
z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki
posiadających akcje wydane w formie dokumentów,
do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji
i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A.

Wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za
pisemnym pokwitowaniem, w biurze Spółki pod
adresem ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8:00 do 16:00.

Istotne zdarzenia po dniu
bilansowym
Zmiana adresu Spółki
W dniu 2 października 2020 roku Zarząd Spółki
powziął na podstawie aktualnego odpisu w Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
informację o zarejestrowaniu w dniu 29 września 2020
r. zmiany adresu siedziby Spółki na ul. Jasnogórską 9,
31-358 Kraków. Dotychczasowy adres, tj. ul. Josepha
Conrada 20, 31-357 Kraków do dnia 31 grudnia 2020
r. jest nadal adresem aktualnym, pod którym mieszczą
się biura Spółki.
Zawarcie przez spółki zależne Ecowolt 2 Sp. z o.o.,
Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o.,
Greenprojekt 16 Sp. z o.o. umów kredytowych na
realizację farm fotowoltaicznych
W dniu 2 października 2020 roku Zarząd Spółki
otrzymał informację o podpisaniu przez Bank Ochrony
Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank)
umów kredytowych na realizację projektów farm
fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi Columbus, tj.:
Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt
18 Sp. z o.o., Greenprojekt 16 Sp. z o.o. (dalej:
Spółki Zależne), które to umowy kredytowe zostały
w pierwszej kolejności podpisane przez te Spółki
Zależne:

Moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych
przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.
Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie
w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec
Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez
okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Wezwanie było pierwszym z pięciu obligatoryjnych
wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie
dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
każde.
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‒

umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 2 Sp.
z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację
inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy 0,9978 MW w Rudnie: 1) umowę
kredytu
obrotowego
nieodnawialnego
w
rachunku kredytowym w kwocie
631 661,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej
inwestycji, z terminem spłaty na 31 marca
2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę
WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2)
umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie
2 231 029,47 zł z przeznaczeniem na
realizację inwestycji, spłacanego w ratach
miesięcznych z terminem spłaty na dzień
1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę
Banku;
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‒

umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 2 Sp.
z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację
inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy 0,9978 MW w Rudnie: 1) umowę
kredytu
obrotowego
nieodnawialnego
w
rachunku kredytowym w kwocie
628 549,68 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej
inwestycji, z terminem spłaty na 31 marca
2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę
WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2)
umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie
2 220 037,47 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, spłacanego w ratach
miesięcznych z terminem spłaty na dzień
1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę
Banku;

‒

umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 9 Sp.
z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację
inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,489 MW w Rudnie:
1) umowę kredytu obrotowego w rachunku
kredytowym odnawialnego
w
kwocie
382 138,33 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT z faktur dt. realizowanej
inwestycji, z terminem spłaty na 31 marca
2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę
WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku;
2) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie
1 264 420,97 zł z przeznaczeniem na
realizację inwestycji, spłacanego w ratach
miesięcznych z terminem spłaty na dzień
1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę
Banku;

‒

umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 18 Sp.
z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację
inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy 0,964 MW w Sławęcinie: 1) umowę
kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie 619 718,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie podatku
VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji,
z terminem ostatecznej spłaty kredytu na
31 marca 2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej
o marżę Banku; 2) umowę kredytu
inwestycyjnego w kwocie 2 188 844,29 zł
z przeznaczeniem na realizację inwestycji,
spłacanego
w
ratach
miesięcznych
z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r.,
oprocentowanego w oparciu o stawkę
WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;

umowy kredytowe ze spółką Greenprojekt 16
Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację
inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy 0,985 MW w miejscowości Plęsy,
w
gminie
Bartoszyce,
województwo
warmińsko-mazurskie: 1) umowę kredytu
obrotowego nieodnawialnego w rachunku
kredytowym w kwocie 629 336,70 zł
z przeznaczeniem na finansowanie podatku
VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji,
z terminem ostatecznej spłaty kredytu na
31 marca 2021 r., oprocentowanego w
oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o
marżę
Banku;
2)
umowę
kredytu
inwestycyjnego w kwocie 2 222 817,24 zł
z przeznaczeniem na realizację inwestycji,
spłacanego
w
ratach
miesięcznych
z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r.,
oprocentowanego w oparciu o stawkę
WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

‒

umowy kredytowe ze spółką Greenprojekt 16
Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację
inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej
o mocy 0,998 MW w miejscowości Połęcze,
w
gminie
Bartoszyce,
województwo
warmińsko-mazurskie: 1) umowę kredytu
obrotowego nieodnawialnego w rachunku
kredytowym w kwocie 626 716,91 zł
z przeznaczeniem na finansowanie podatku
VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji,
z terminem ostatecznej spłaty kredytu na
31
marca 2021 r., oprocentowanego
w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej
o marżę Banku; 2) umowę kredytu
inwestycyjnego w kwocie 2 213 564,12 zł
z przeznaczeniem na realizację inwestycji,
spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 3M
powiększonej o marżę Banku.

Spółki Zależne realizujące inwestycje zapewniają
wkład własny w wysokości 20% lub 25% wartości
inwestycji. Kredyty z przeznaczeniem na finansowanie
podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji
zabezpieczone są następująco:
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‒

1.

Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy
ruchomych lub praw stanowiących całość
gospodarczą, chociażby jego skład był
zmienny, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 pkt
3 ustawy o zastawie rejestrowym – pozycja
katalogu B1 [mienie ruchome przedsiębiorstwa] [elektrownia fotowoltaiczna
będąca przedmiotem projektu finansowanego danymi kredytami wraz z niezbędnymi
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do jej funkcjonowania urządzeniami infrastruktury technicznej wraz z cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej (wpis zastawu na
II miejscu; zastaw na rzeczach przyszłych).
2.

dzonych na rachunkach danej Spółki
Zależnej prowadzonych w Banku, wraz
z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem
rachunku otwartego przez Bank do obsługi
podatku VAT w ramach mechanizmu
podzielonej płatności.

Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do
pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i na innych
rachunkach danej Spółki Zależnej w Banku,
z wyłączeniem rachunku otwartego przez
Bank do obsługi podatku VAT w ramach
mechanizmu podzielonej płatności.

4.

Zastaw rejestrowy na 100% obecnych
i przyszłych udziałach danej Spółki
Zależnej.

5.

Cesja praw z umowy serwisowej.

Zastaw finansowy na rzecz Banku na
prawach
do
środków
pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach danej Spółki
Zależnej prowadzonych w Banku wraz
z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem
rachunku otwartego przez Bank do obsługi
podatku VAT w ramach mechanizmu
podzielonej płatności.

6.

Cesja praw z umowy dzierżawy gruntu.

7.

Przelew wierzytelności z umowy w zakresie
świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej.

8.

Przelew wierzytelności z tytułu umowy na
sprzedaż energii
elektrycznej
przez
Kredytobiorcę.

4.

Weksel in blanco z wystawienia danej Spółki
Zależnej wraz z deklaracją wekslową.

9.

5.

Oświadczenie
danej
Spółki
Zależnej
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777
§1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego.

Przelew wierzytelności oraz cesja praw
z umowy o roboty budowlane obejmującej
wykonanie danej farmy fotowoltaicznej
zawartej z Columbus.

3.

Kredyty inwestycyjne na realizację
zabezpieczone są z kolei następująco:
1.

10. Weksel in blanco z wystawienia danej Spółki
Zależnej wraz z deklaracją wekslową.

inwestycji

Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy
ruchomych lub praw stanowiących całość
gospodarczą, chociażby jego skład był
zmienny, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3
ustawy o zastawie rejestrowym – pozycja
katalogu
B1
[mienie
ruchome
przedsiębiorstwa]
[elektrownia
fotowoltaiczna
będąca
przedmiotem
projektu finansowanego danymi kredytami
wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania
urządzeniami infrastruktury technicznej
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
(wpis zastawu na I miejscu; zastaw na
rzeczach przyszłych).

2.

Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do
pobrania
środków
pieniężnych
zgromadzonych na rachunku bieżącym i na
innych rachunkach danej Spółki Zależnej
w
Banku, z wyłączeniem rachunku
otwartego przez Bank do obsługi podatku
VAT w ramach mechanizmu podzielonej
płatności.

3.

Zastaw finansowy na rzecz Banku na
prawach do środków pieniężnych zgroma-

11. Oświadczenie danej Spółki Zależnej
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777
§ 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego.
Okres wykorzystania danego kredytu rozpoczyna się
po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty tego kredytu
(z wyłączeniem zabezpieczeń, których termin
ustanowenia został odroczony na podstawie zapisów
umów kredytowych), a w przypadku obowiązku
ustanowienia hipotek lub zastawów rejestrowych, po
dostarczeniu do Banku potwierdzeń złożenia we
właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków
o wpis ww. hipotek lub zastawów.
Nabycie 100% udziałów w 5 spółkach realizujących
projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
8,849 MW
W dniu 7 października 2020 roku Zarząd Spółki
w nawiązaniu do raportów ESPI 34/2020 z dn.
31 sierpnia 2020 r. i 36/2020 z dn. 1 września 2020r.
(w których Columbus informował odpowiednio
o złożeniu wiążącej oferty na zakup 100% udziałów
w spółkach celowych posiadających prawa do
projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
184 MWp oraz o otrzymaniu informacji o przyjęciu tej
oferty; dalej: Oferta) poinformował, iż w dniu
6 października 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus
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JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus
JV1) zawarła umowę nabycia 100% udziałów (dalej:
Umowa) w spółkach: SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.,
SPower Osinki Sp. z o.o., SPower Polanów Sp. z o.o.,
SPower Sudol Sp. z o.o., SPower Kołaczyce Sp. z o.o.
(dalej łącznie zwane: Spółki Projektowe) realizujących
przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
8,849 MW. Kwota nabycia Spółek Projektowych
wyniosła 9 060 000,00 EUR (w tym: kwota 2 946
665,31 EUR, płatna w dwóch transzach za nabycie
udziałów w Spółkach Projektowych, która to kwota
stanowi Początkową Cenę Sprzedaży i będzie
podlegała korektom w oparciu o ostateczne wartości
przychodów ze sprzedaży energii wypracowanych
przez Spółki Projektowe do Dnia Zamknięcia
[zdefiniowanego poniżej]; kwota 5 500 000,00 EUR
z tytułu wartości nominalnej wyemitowanych przez
sprzedającego obligacji powiększona o odsetki [dalej:
Obligacje]; pozostała kwota posiadanych przez Spółki
Projektowe innych zobowiązań).
Na mocy Umowy i na warunkach w nich określonych,
sprzedający sprzedaje wszystkie udziały w Spółkach
Projektowych bez żadnych obciążeń, wraz ze
wszystkimi prawami do nich związanymi lub narosłymi
dla ostatecznej ceny sprzedaży, a Columbus JV1
nabywa wszystkie udziały w Spółkach Projektowych
wolne od obciążeń, wraz ze wszystkimi prawami do
nich związanymi lub narosłymi dla ostatecznej ceny
sprzedaży. Strony uzgodniły, że tytuł prawny do
udziałów w każdej Spółce Projektowej zostanie
przeniesiony na Columbus JV1 w momencie zapłaty
przez Columbus JV1 kwoty Obligacji na rzecz
obligatariusza i zapłaty pierwszej transzy Początkowej
Ceny Sprzedaży sprzedającemu w wysokości
2.340.909,50 EUR (dalej: Pierwsza Transza
Początkowej Ceny Sprzedaży) w terminie 4 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy (dalej: Dzień
Zamknięcia).
Projekty realizowane w ramach Spółek Projektowych
są ukończone i przyłączone do sieci energetycznej
generując już przychody ze sprzedaży wytworzonej
energii elektrycznej.
Umowa przewiduje odpowiedzialność Stron w tym
odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji, jeśli
jedno lub więcej zapewnień i oświadczeń zawartych
w Umowie okaże się w całości lub w części
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, lub
niezgodne z prawem. Jeśli Columbus JV1 nie
powiadomi sprzedającego w ciągu 3 (trzech) miesięcy
od powiadomienia o zdarzeniu powodującym Utratę
(zdarzenia określone w Umowie) przez Columbus JV1,
wszelkie roszczenia wynikające z danego zdarzenia
naruszenia zostaną uznane przez Columbus JV1
za
uchylone i wygasają. Odpowiedzialność

sprzedawcy za każde zdarzenie naruszenia wygasa,
jeśli Columbus JV1 nie powiadomi sprzedawcy o takim
roszczeniu w ciągu 6 (sześciu) lat od Dnia Zamknięcia.
Całkowita łączna odpowiedzialność sprzedawcy
w ramach i w związku z niniejszą Umową, czy to za
naruszenie Umowy, niedbalstwo lub zaniechanie lub
w inny sposób, ale z wyłączeniem odpowiedzialności
za oszustwo lub umyślne wykroczenie, dotyczące
danego projektu, nie przekracza siedemdziesięciu
pięciu procent (75%) wartości przedsiębiorstwa danej
Spółki
Projektowej,
z
zastrzeżeniem
odpowiedzialności w odniesieniu do gwarancji podstawowych, która nie przekracza stu procent (100%)
wartości przedsiębiorstwa danej Spółki Projektowej
określonej w Umowie.
Columbus JV1 ponadto posiada wynikające z Umowy
gwarancje wykonania Umowy przez podmioty powiązane ze sprzedającym.
Columbus JV1 ma prawo do odstąpić od Umowy
ze skutkiem natychmiastowym: jeżeli jakiekolwiek
działania związane z zamknięciem tej transakcji, za
które odpowiedzialny jest sprzedający, nie mają
miejsca w Dniu Zamknięcia lub w ciągu 10 dni od tego
dnia; jeśli istotne zdarzenie niepożądane ma miejsce
przed Dniem Zamknięcia; Columbus JV1 nie uzyska
finansowania na spłatę Obligacji lub Pierwszej Transzy
Początkowej Ceny Sprzedaży. Prawo Columbus JV1
do odstąpienia od umowy może zostać wykorzystane
w ciągu 20 dni od daty jej podpisania.
Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli spłata Obligacji na
rzecz obligatariusza lub zapłata Pierwszej Transzy
Początkowej Ceny Sprzedaży nie zostanie zapłacona
w Dniu Zamknięcia lub w ciągu 3 dni od tej daty. Prawo
sprzedawcy do odstąpienia od Umowy może zostać
wykorzystane w ciągu 10 dni od Dnia Zamknięcia.
Oferta dotyczy zakupu 100% udziałów w spółkach
celowych, które realizują 87 projektów farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp
(w tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp,
30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocachdo
1 MWp). Oferta złożona przez Columbus opiewała na
kwotę 37.830.000,00 EUR. Podpisana Umowa jest
kolejnym etapem realizacji transakcji nabycia
spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych
w ramach złożonej przez Columbus i przyjętej przez
kontrahenta Oferty. Jednocześnie Zarząd Columbus
zaznacza, iż w dniu 25 września 2020 r. Columbus JV1
zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółkach:
SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp.
z o.o., SPower Giżycko Sp. z o.o., SPower WDW Sp.
z o.o., SPower JSK 3 Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o.,
SPower Ujazd Sp. z o.o., SPower HNB Sp. z o.o.,
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SPower Węgliska Sp. z o.o., SPower Rusowo Sp. z o.o.,
Bioenergia Podlasie Sp. z o.o. realizujących
przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy
ok. 21,7 MW (z możliwością dodatkowego uzyskania
2 MW), których szacunkowa wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 86,8 mln zł (94,8 mln zł
w przypadku uzyskania dodatkowych2 MW). Kwota
nabycia udziałów tych spółek wyniosła 972 669,64
EUR (1 071 644,76 EUR w przypadku uzyskania
dodatkowych 2 MW), która wynika z wartości tych
projektów realizowanych w ramach tych spółek
w wysokości 1 350 000,00 EUR oraz posiadanych
przez te spółki zobowiązań (kwota będzie podlegała
korektom w oparciu o ostateczne dane finansowe).
Zakup 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy
ok. 1 MW we wczesnej fazie realizacji
W dniu 7 października 2020 roku Zarząd Spółki,
w nawiązaniu do raportów ESPI 34/2020 z dn. 31
sierpnia 2020 r. i 36/2020 z dn. 1 września 2020r.
(w których Columbus informował odpowiednio
o złożeniu wiążącej oferty na zakup 100% udziałów
w spółkach celowych posiadających prawa do
projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184
MWp oraz o otrzymaniu informacji o przyjęciu tej
oferty; dalej: Oferta) poinformował, iż w dniu
6 października 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus
JV1A Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie
(dalej: Columbus JV1A) zawarła dwie umowy nabycia
łącznie 22 projektów przygotowywanych do realizacji
farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW każda we
wczesnej fazie realizacji (dalej: Umowy). Projekty są na
wczesnym etapie rozwoju. W skład każdego projektu
wchodzi umowa najmu oraz w zależności od projektu
decyzja środowiskowa oraz decyzja o warunkach
zabudowy, względnie inne komponenty takie jak
złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
Zakres Umów odnosi się w szczególności
do przeniesienia praw autorskich do składników
projektów, o których
mowa w
Umowach,
z zastrzeżeniem, że te prawa autorskie zostaną
przekazane po zawarciu Umów.
Cena za każdy projekt wynosi 6 315,77 EUR netto
powiększony o należny podatek VAT, co daje łączną
kwotę 138 946,94 EUR netto. Cena ta zostanie
zapłacona w dwóch ratach:
a)

b)

ostatniego projektu, ale w nie późniejszym
terminie niż 6 miesięcy od daty podpisania
Umowy.
Umowy
zawierają
postanowienia
dotyczące
odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków
Umów. W przypadku naruszenia gwarancji sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Columbus JV1A
kwoty odpowiadającej kwocie poniesionej szkody.
Odpowiedzialność sprzedającego wobec Columbus
JV1A z tytułu naruszenia gwarancji została ustalona
jako odpowiedzialność: umowna, gwarancyjna,
obiektywna,
niezależna
od
wiedzy
i winy
sprzedającego.
Columbus JV1A będzie miał prawo do odstąpienia od
Umów oddzielnie dla każdego projektu do dnia 31 maja
2021 r., jeżeli data realizacji wspomnianego projektu
nie miała miejsca do dnia 30 kwietnia 2021 r.
z przyczyn związanych z winą sprzedającego,
w szczególności nieudzielenia zgód określonych
w Umowach. Sprzedający będzie miał prawo
do odstąpienia od Umów oddzielnie dla każdego
projektu do dnia 31 maja 2021 r., jeśli Columbus JV1A
będzie zwlekał z płatnością co najmniej 7 dni
roboczych. W przypadku skutecznego zawiadomienia
o odstąpieniu od Umów, sprzedający zobowiązany jest
do zwrotu ceny zakupu za dany projekt zapłaconej
przez Columbus JV1A.
Umowy weszły w życie z dniem 12 października 2020 r.
Zawarcie umowy pożyczki na 110 mln zł,
z
przeznaczeniem na realizację inwestycji
w projekty farm fotowoltaicznych
W dniu 8 października 2020 roku Zarząd Spółki
otrzymał obustronnie podpisaną umowę (dalej:
Umowa), na podstawie której uzyskał prawo do
pożyczki w łącznej wysokości 110 mln zł (dalej:
Pożyczka).
Columbus Energy S.A. (dalej: Columbus) może
przeznaczyć kwotę Pożyczki pochodzącą z danej
transzy wyłącznie:

1 rata stanowiąca 5 406,68 EUR netto za
każdy projekt, tj. łącznie 118 946,96 EUR
płatne w ciągu 3 dni roboczych od daty
podpisania Umowy;
2 rata stanowiąca 909,09 EUR netto za każdy
projekt, tj. łącznie 19 999,98 EUR płatne
w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania
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‒

w celu objęcia lub nabycia sfinansowanych
udziałów w ramach Inwestycji (zgodnie
z definicją poniżej) wskazanej we wniosku
o wypłatę transzy; lub

‒

za uprzednią zgodą pożyczkodawcy –
w
dowolnym innym celu związanym
z Inwestycją (zgodnie z definicją poniżej),
wskazanym we wniosku o wypłatę transzy.

‒

Pożyczka zostanie wypłacana w transzach,
każdorazowo
na
wniosek
Columbus.
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Pożyczkodawca ma prawo odmówić wypłaty
transzy (i odmówić zawarcia Umowy
Inwestycyjnej dotyczącej Inwestycji objętej
tą transzą) w następujących przypadkach:
‒

‒

jeżeli w rozsądnej ocenie pożyczkodawcy
przedstawione
informacje
dotyczące
inwestycji lub dodatkowe informacje lub
dokumenty przedstawione pożyczkodawcy
na podstawie postanowień zawartych
w Umowie nie będą wystarczające dla oceny
inwestycji (polegającej na nabyciu przez
nową spółkę typu Joint-Venture zawiązaną
przez Columbus udziałów w jednej lub
większej
liczbie
spółek
celowych
realizujących
projekty
instalacji
OZE,
w szczególności farm fotowoltaicznych lub
nabycie
przez
Columbus
udziałów
w istniejącej spółce typuj Joint-Venture, która
posiada udziały w jednej lub większej liczbie
spółek celowych realizujących projekty
instalacji OZE, w szczególności farm
fotowoltaicznych; dalej: Inwestycja), w tym
jeżeli Columbus nie przekaże pożyczkodawcy
dodatkowych informacji lub dokumentów
w terminie określonym w Umowie; lub
jeżeli w rozsądnej ocenie pożyczkodawcy
przedstawione
informacje
dotyczące
Inwestycji lub dodatkowe informacje lub
dokumenty przedstawione pożyczkodawcy
na podstawie postanowień zawartych
w Umowie będą wskazywały, że opłacalność
Inwestycji lub ryzyko związane z Inwestycją
odbiega od standardu rynkowego na
niekorzyść Inwestycji.

Columbus może złożyć pierwszy wniosek o wypłatę
transzy wyłącznie po spełnieniu się warunku
zawieszającego polegającego na podjęciu przez
Columbus jako jedynego wspólnika spółki JointVenture przeznaczonej do realizacji Inwestycji
w ramach pierwszej transzy pożyczki - uchwały
o zmianie umowy tej spółki i nadanie jej treści zgodnej
z postanowieniami określonymi w Umowie.
‒

‒

sumy zabezpieczenia wynoszącej 150%
(sto pięćdziesiąt procent) Transzy;

‒

oświadczenie Columbus o poddaniu się
egzekucji z całego majątku do kwoty
wynoszącej 150% (sto pięćdziesiąt procent)
transzy, przy czym pożyczkodawca będzie
uprawniony do wystąpienia z wnioskiem
o nadanie klauzuli wykonalności aktowi
notarialnemu do 31 grudnia 2025 roku.

Pożyczka jest oprocentowana według rocznej stopy
procentowej stanowiącej sumę WIBOR 3M oraz marży
w wysokości 4,25% w skali roku.
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania
i obowiązuje do dnia całkowitej i bezwarunkowej
spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami.
Z zastrzeżeniem możliwości konwersji danej transzy
pożyczki na udziały w spółce Joint-Venture, której
dotyczy dana transza, Columbus zobowiązuje się
spłacić każdą transzę wraz z należnymi odsetkami co
do zasady w terminie 2 lat od dnia wypłaty pełnej
kwoty transzy na rachunek Columbus. Umowa
przewiduje również warunki wcześniejszej spłaty
poszczególnych transz Pożyczki, na żądanie
pożyczkodawcy, wynikające m.in. z niewykonywaniem
lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez
Columbus, w tym wykorzystaniem danej transzy
pożyczki niezgodnie z celem jej przeznaczenia.
Pożyczkodawca jest uprawniony do odstąpienia od
Umowy ze skutkiem ex tunc dla wszystkich Stron
w następujących przypadkach:
‒

warunki zawieszające nie zostaną spełnione
do dnia 30 czerwca 2021 r.; lub

‒

pierwszy wniosek o wypłatę transzy nie
zostanie złożony do dnia 30 czerwca 2021 r;
lub

‒

jeżeli pożyczkodawca nie wypłaci żadnej
transzy do dnia 30 czerwca 2021 r.

Prawo odstąpienia może być wykonane przez
pożyczkodawcę do dnia 31 grudnia 2021 r. poprzez
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poręczenie spółki Joint-Venture do wysokości stanowiącej 150% (sto pięćdziesiąt
procent) transzy;

Każda kolejna transza będzie wypłacana po
ustanowieniu
zabezpieczeń,
odpowiadających
zabezpieczeniom właściwym dla pierwszej transzy,
przy czym zabezpieczenia w każdym czasie będą
zabezpieczać 150% kwoty wykorzystania Pożyczki
ze wszystkich transz.

Wypłata
pierwszej
transzy
przez
pożyczkodawcę na rzecz Columbus nastąpi
pod
warunkiem
ustanowienia
przez
Columbus następujących zabezpieczeń:
zastaw rejestrowy (z tym zastrzeżeniem,
że
na potrzeby spełnienia warunku
wystarczające będzie podpisanie umowy
zastawniczej wg wzoru umowy zastawu
rejestrowego) na wszystkich udziałach
w spółce Joint-Venture do najwyższej

‒

Columbus Energy Spółka Akcyjna

99

złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem
nieważności w tym przedmiocie.
Wniosek o wypłatę pierwszej transzy w wysokości
48,6 mln zł został skierowany do pożyczkodawcy
(warunki otrzymania pierwszej transzy zostały
spełnione).
Umowa została zawarta z podmiotem prawa
handlowego powiązanym z Członkiem Rady
Nadzorczej
Columbus
będącym jednocześnie
akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% w głosach
na walnym zgromadzeniu Columbus.
Zawarcie umowy inwestycyjnej
W dniu 8 października 2020 roku Zarząd Spółki
otrzymał trójstronnie podpisaną umowę inwestycyjną
(dalej: Umowa Inwestycyjna) zawartą przez Columbus
Energy S.A. (dalej: Columbus) oraz Columbus JV1
z siedzibą w Krakowie (podmiot zależny od Columbus;
dalej: Columbus JV1) z podmiotem prawa handlowego
powiązanym z Członkiem Rady Nadzorczej Columbus
będącym jednocześnie akcjonariuszem posiadającym
powyżej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu
Columbus (dalej: Pożyczkodawca), z którym
Columbus zawarł umowę pożyczki na kwotę 110 mln zł
(o czym Columbus informował w raporcie ESPI nr
45/2020 z dnia 8 października 2020 r.; dalej:
Pożyczka), na podstawie której Pożyczkodawca
udzielił Columbus Pożyczki w celu finansowania
inwestycji polegających na nabyciu (bezpośrednio lub
pośrednio) udziałów w spółkach dysponujących
zrealizowanymi farmami fotowoltaicznymi lub projektami farm fotowoltaicznych, względnie innymi
odnawialnymi źródłami energii.
Na podstawie Umowy Inwestycyjnej, Columbus
zobowiązana jest zapewnić, że w Okresie
Obowiązywania (zdefiniowanym poniżej) w Columbus
JV1 i każdej spółce celowej realizującej projekt farmy
fotowoltaicznej (dalej: Spółki Celowe) będą
obowiązywały zasady ładu korporacyjnego na
zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej.
Columbus JV1 oraz każda Spółka Celowa będzie
prowadziła działalność w oparciu o roczny budżet
zatwierdzany przez radę nadzorczą danej spółki.
Columbus oraz Columbus JV1 zobowiązują się
zapewnić, że w Okresie Obowiązywania Umowy
Inwestycyjnej, m.in. od dnia, w którym Pożyczkodawca
stanie się wspólnikiem Columbus JV1, Pożyczkodawcy
lub podmiotowi przez niego wskazanego będzie
przysługiwać prawo do nabycia na warunkach
rynkowych energii elektrycznej wytworzonej przez
każdą Spółkę Celową, opiewającej co najwyżej na taką
część wolumenu energii elektrycznej wytwarzanej
przez każdą Spółkę Celową, która będzie odpowiadać

proporcji
ilości
udziałów
przysługujących
Pożyczkodawcy w Columbus JV1 do całości udziałów
w tej Columbus JV1, na zasadach określonych
w Umowie Inwestycyjnej.
Columbus może dokonywać podwyższeń kapitału
Columbus JV1 po cenie emisyjnej równej 1 000,00 zł,
stosownie do zapotrzebowania Columbus JV1 na
finansowanie,
które
Columbus
ustali
wedle
swobodnego uznania, z zastrzeżeniem, że Strony
zobowiązują się, że w przypadku dokonywania
podwyższeń kapitału zakładowego Columbus JV1,
Pożyczkodawca
oraz
pozostali
uprawnieni
pożyczkodawcy będą mieli prawo uczestniczyć
w podwyższeniu po cenie równej 1 000,00 zł
proporcjonalnie do posiadanych udziałów, do poziomu
nie wyższego niż Udział Docelowy (oznaczający 50%
w kapitale zakładowym oraz 50% - 1 głosów na
zgromadzeniu wspólników; dalej: Udział Docelowy),
na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej.
Pożyczkodawca będzie uprawniony do uczestnictwa
w Columbus JV1 poprzez nabycie w maksymalnej
liczbie zapewniającej w danym czasie Udział
Docelowy, nie później niż w terminie 18 (osiemnastu)
miesięcy od dnia wypłaty transzy (Opcja Call),
z możliwością wydłużenia o kolejne 12 miesięcy na
zasadach opisanych w Umowie Inwestycyjnej.
W terminie 2 tygodni od dnia rejestracji przez sąd
rejestrowy udziałów Columbus JV1 objętych za
środki pochodzące z transzy, Columbus złoży
Pożyczkodawcy lub podmiotowi przez niego
wskazanemu na piśmie, ofertę w rozumieniu art. 66 KC
w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi
(dalej: Oferta) sprzedaży udziałów Columbus JV1
w
maksymalnej liczbie zapewniającej Udział
Docelowy (dalej: Udziały Call). Na żądanie
Pożyczkodawcy Columbus jest zobowiązana do
złożenia w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania
żądania nowej oferty sprzedaży udziałów Columbus
JV1 po każdorazowej rejestracji nowych udziałów
Columbus JV1 (w tym po podwyższeniach kapitału
zakładowego), aby w danym czasie Pożyczkodawca
lub podmiot przez niego wskazany był uprawniony
do nabycia Udziałów Call za Cenę Call.
Umowa Inwestycyjna wchodzi w życie w dniu
podpisania i obowiązuje do późniejszego upływu
pierwszego z dni (dalej: Okres Obowiązywania):
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‒

dzień przypadający 15 (piętnaście) lat od dnia
podpisania;

‒

jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał Opcji Call
– z chwilą ostatecznej i bezwarunkowej spłaty
transzy pożyczki wraz z odsetkami (w rozumieniu umowy Pożyczki);
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‒

jeżeli Pożyczkodawca wykonał Opcję Call –
z chwilą, w której Pożyczkodawca przestanie
być wspólnikiem Columbus JV1 lub z chwilą
ostatecznej i bezwarunkowej spłaty transzy
wraz z odsetkami (w rozumieniu umowy
Pożyczki) – w zależności, co nastąpi później.

Strony ponoszą odpowiedzialność za szkodę wynikłą
z niewykonania lub nienależytego wykonania
(naruszenia) zobowiązania określonego w Umowie
Inwestycyjnej na zasadzie ryzyka, to jest również
wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które
Strona odpowiedzialności nie ponosi, w tym również,
jeżeli Strona nie ponosi winy, chyba że szkoda
nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy
Strony poszkodowanej lub osoby trzeciej, za którą
Strona naruszająca nie ponosi odpowiedzialności.
Umowa Inwestycyjna została zawarta w związku ze
złożeniem przez Columbus wniosku o wypłatę
pierwszej transzy Pożyczki.
Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na
realizację co najmniej 25 projektów o mocy 1 MWp
każdy
W dniu 9 października 2020 roku spółka współzależna
od Columbus Energy S.A. , tj. Columbus & Farmy Sp.
z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której Columbus
posiada 50% udziałów (dalej: C&F) zawarła z VISECO
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: VISECO)
umowę ramową o świadczenie usług (dalej: Umowa),
polegających na przygotowaniu oraz realizacji co
najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych (dalej
określane pojedynczo lub łącznie odpowiednio:
Projekt lub Projekty) o określonych parametrach
technicznych wskazanych przez C&F.
Przedmiotem Umowy jest określenie
zasad
współpracy i rozliczenia Stron, w ramach której
VISECO zobowiązuje się do dołożenia należytej
staranności w wykonywaniu usług deweloperskich
w celu przygotowania i zakończenia projektu
co najmniej 25 farm fotowoltaicznych o mocy 1 MWp
każda, wymienionych w Umowie (dalej: Farmy
Fotowoltaiczne). Na podstawie Umowy, C&F zleca
VISECO
przygotowanie
Projektów
Farm
Fotowoltaicznych do stanu zakończenia projektu
(dalej:
Zakończenie
Projektu),
polegającego
na uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę
dla każdej Farmy Fotowoltaicznej na nieruchomości,
w tym w szczególności uzyskanie i podpisanie
w imieniu C&F wszelkich wymaganych dokumentów,
w tym umów, pozwoleń, zgód, zezwoleń dla każdego
Projektu, a w szczególności uzyskania warunków
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a także

uzyskanie wszelkich wymaganych przez prawo zgód
i pozwoleń zakończonych wydanym przez odpowiedni
organ publiczny decyzji o pozwoleniu na budowę
Farmy
Fotowoltaicznej
na
nieruchomościach
w oparciu między innymi o ostateczne i prawomocne
decyzje administracyjne, a także uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Dla każdego Projektu
C&F utworzy spółki celowe (w ramach których
realizowane będą Projekty), w ilości według własnego
uznania i upoważni VISECO do wszystkich czynności
niezbędnych do realizacji tych Projektów.
VISECO zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań,
aby uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na
budowę w terminie do 30.07.2022 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia terminu,
VISECO zapłaci C&F karę umowną określoną
w Umowie.
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy,
VISECO przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto
w łącznej wysokości stanowiącej iloczyn ilości
zrealizowanych Projektów i kwoty 80.000,00zł, płatne
zgodnie z harmonogramem płatności określonym
w Umowie opierającym się na zakończeniu
poszczególnych etapów realizacji Projektów. Ponadto
Strony ustaliły, iż VISECO pokryje we własnym
zakresie wszelkie koszty zabezpieczenia praw
i prawidłowego Zakończenia Projektów, z zastrzeżeniem że C&F we własnym zakresie pokryje koszty
(i) uiszczenia zaliczki w kwocie do 30.000,00 zł do
właściwego operatora systemu dystrybucyjnego
w celu uzyskania warunków przyłączeniowych dla
Projektów, (ii) koszty wykonania screeningu
środowiskowego lub (iii) raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w kwocie do
20.000,00 zł, (iv) koszty projektu budowlanego
w kwocie do 10.000,00 zł, (v) koszty Projektu
przyłączenia do sieci w kwocie do 5.000,00 zł,
(vi) kaucji za przystąpienie do aukcji w kwocie
do 60.000,00 zł, jeżeli znajduje to zastosowanie.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie
Strony do dnia 15.12.2022 roku. W przypadku, gdyby
realizacja Projektu była opóźniona tak dalece, że
dotrzymanie terminu końcowego Zakończenia
Projektu (30.07.2022r.) byłoby niemożliwe, VISECO na
uprzednie wezwanie C&F przedstawi w terminie 7 dni
od daty doręczenia mu pisma C&F, wiarygodny plan
naprawczy, którego skutkiem byłoby Zakończenie
Projektu w terminie końcowym. W przypadku braku
przedstawienia przez VISECO planu naprawczego w
terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, C&F
jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze
skutkiem natychmiastowym. W razie rozwiązania
Umowy przed Zakończeniem Projektu:
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1.

2.

C&F przeniesie na VISECO wszelkie prawa
(umowy dzierżawy, decyzje administracyjne,
prawa do dokumentacji itp.) do Projektu
niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy,

o podwyższeniu kapitału zakładowego
i zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwały);
Akcjonariusz zapewni, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Blumerang złożą
rezygnacje z zajmowanych funkcji w dniu
ustalonym wspólnie przez Strony, jednakże
nie później niż 31 marca 2021 roku (dalej:
Dzień Zamknięcia Transakcji), bezpośrednio
przed przeprowadzeniem walnego zgromadzenia, o którym mowa w literze c) poniżej;

c)

Akcjonariusz zapewni, że walne zgromadzenie podejmie Uchwały na warunkach
określonych w Umowie Inwestycyjnej
(walne zgromadzenie odbędzie się do dnia
30 listopada 2020r.);

d)

Inwestorzy i Blumerang oraz Columbus
Energy S.A. i Blumerang zawrą umowy
objęcia nowych akcji (tj.: 40.400.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii E, o wartości
nominalnej 0,50zł każda, które zostaną
zaoferowane do objęcia Inwestorom oraz
Columbus po cenie emisyjnej w wysokości
0,50 zł za jedną nową akcję, w liczbie
określonej w Umowie Inwestycyjnej w zamian
za akcje Columbus Elite S.A. z siedzibą
w Krakowie; dalej Nowe Akcje);

e)

Inwestorzy i Blumerang oraz Columbus
Energy S.A. i Blumerang zawrą umowy
przeniesienia łącznie wszystkich akcji
Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie
na Blumerang, jako wkładu niepieniężnego
na Nowe Akcje.

VISECO zwróci C&F wszelkie kwoty zapłacone przez C&F na rozwój Projektu
w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

Zmiana podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej
Columbus Energy będącego stroną umowy na
zakup 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy
ok. 1 MW we wczesnej fazie realizacji
W dniu 9 października 2020 roku Zarząd Spółki,
w nawiązaniu do raportu ESPI nr 44/2020 z dn. 7
października 2020 r., w którym Columbus Energy S.A.
poinformował o zawarciu przez spółkę wchodzącą
w skład Grupy Kapitałowej Columbus, tj. Columbus
JV1A Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie
(dalej: Columbus JV1A) umowy na zakup 22 projektów
farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW we wczesnej
fazie realizacji (korygowanego raportem ESPI
nr 44/2020 KOR w dniu 7 października 2020 r.)
poinformował, iż z uwagi na uwarunkowania prawne
dotyczące Columbus JV1A, a tym samym faktem, iż
umowy nie mogły być realizowane przez Columbus
JV1A, w dniu 9 października 2020 r. umowy te zostały
ponownie zawarte w ramach Grupy Kapitałowej
Columbus, tj. przez spółkę zależną Columbus Energy
S.A. pod firmą Columbus JV2 Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach.
Zakres przedmiotowy umów, wskazany w raporcie
ESPI nr 44/2020 z dn. 7 października 2020 r.,
skorygowanego raportem ESPI nr 44/2020 KOR z dn.
7 października 2020 r. pozostał niezmieniony.
Zawarcie umowy inwestycyjnej
W dniu 9 października 2020 roku Zarząd Spółki zawarł
z p. Januarym Ciszewskim (dalej: Akcjonariusz),
p. Pawłem Bednarkiem (dalej: Inwestor 1), p. Rafałem
Kołłątajem (dalej: Inwestor 2) oraz Blumerang
Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej:
Blumerang) umowę inwestycyjną (dalej: Umowa
Inwestycyjna). Celem Umowy Inwestycyjnej jest
ustalenie warunków i terminów realizacji zamierzeń
Stron oraz ich współpracy w ramach transakcji
będących przedmiotem Umowy Inwestycyjnej.
Na podstawie Umowy Inwestycyjnej, Strony
zobowiązały się do dokonania następujących
czynności (dalej: Inwestycja):
a)

b)

Akcjonariusz zapewni, a Blumerang zwoła
walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwał

Umowa Inwestycyjna stanowi umowę przedwstępną
w rozumieniu art. 389 i następnych Kodeksu
Cywilnego zawartą pod warunkiem złożenia rezygnacji przez wszystkich dotychczasowych członków
Rady Nadzorczej Blumerang oraz podjęcia przez
walne zgromadzenie Blumerang wszystkich Uchwał.
Umowy objęcia Nowych Akcji i umowy przeniesienia
akcji Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie jako
wkładów niepieniężnych na Nowe Akcje stanowić
będą umowy przyrzeczone w rozumieniu art. 389
i następnych Kodeksu Cywilnego.
Jeśli wszystkie uchwały, o których mowa w Umowie
Inwestycyjnej (w tym uchwała o dalszym istnieniu
Blumerang) nie zostaną podjęte przez walne
zgromadzenie Blumerang w terminie do dnia 31 marca
2021 roku lub nie spełni się w tym terminie warunek
zawieszający ,tj. zawarcie przez Blumerang i Columbus
umowy objęcia Nowych Akcji i umowy przeniesienia
akcji Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie
posiadanych przez Columbus na Blumerang, każdy
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z Inwestorów może odstąpić od niniejszej Umowy
Inwestycyjnej w terminie kolejnych 30 dni.
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków
prawnych przysługujących danej Stronie, w szczególności prawa żądania zapłaty odszkodowania, jeśli
w Dniu Zamknięcia Transakcji którakolwiek ze Stron
(dalej: Strona Uchybiająca) nie wykona lub nie będzie
mogła wykonać któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w Umowie Inwestycyjnej w przypadku, gdy
inna Strona (dalej: Strona Nieuchybiająca) będzie
gotowa, będzie zamierzała i będzie mogła wykonać
ciążące na niej zobowiązania, Strona Nieuchybiająca
nie będzie zobowiązana do wykonania ciążących na
niej zobowiązań, również w odniesieniu do innych
Stron transakcji, oraz może według swojego
wyłącznego uznania poprzez pisemne powiadomienie
Strony Uchybiającej:
a)

odroczyć odpowiednio Dzień Zamknięcia
Transakcji o okres nieprzekraczający 10 dni
roboczych na dzień określony przez Stronę
Nieuchybiającą w takim powiadomieniu;

b)

zrzec się prawa żądania wykonania
określonego
zobowiązania
Strony
Uchybiającej
i
dokonać
odpowiednio
czynności Zamknięcia Transakcji w pozostałym zakresie; lub

c)

odstąpić od Umowy Inwestycyjnej w terminie
kolejnych 30 dni nie ponosząc żadnej
odpowiedzialności po swojej stronie.

Umowa Inwestycyjna zawiera również postanowienia
dotyczące odpowiedzialności Stron za szkody, w tym
zobowiązania do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy Inwestycyjnej, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Strona ta
odpowiedzialności nie ponosi, o ile postanowienia
Umowy Inwestycyjnej nie stanowią inaczej.
Zawarcie umowy akcjonariuszy
W dniu 9 października 2020 roku Zarząd Spółki zawarł
z p. Pawłem Bednarkiem (dalej: PB) oraz p. Rafałem
Kołłątajem (dalej: RK) umowę akcjonariuszy (dalej:
Umowa). Na podstawie Umowy, Strony uzgodniły, że
PB i RK, każdy z nich z osobna sprzeda na rzecz
Columbus Energy S.A. (dalej: Columbus) po 6.436
akcji (dalej: Akcje) Columbus Elite S.A. z siedzibą
w Krakowie (dalej: Columbus Elite|) za łączną cenę
w wysokości 1.415.810 zł płatną na rzecz każdego
z nich. Sprzedaż akcji Columbus Elite przez PB i RK
na rzecz Columbus, o których mowa powyżej nastąpi
w terminie nie późniejszym niż 30 listopada 2020 r.

W przypadku, gdy Columbus nie zawrze umowy
objęcia nowych akcji spółki Blumerang Investors S.A.
z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) co do
25.400.000 nowych akcji (dalej: Nowe Akcje; z łącznej
liczby 40.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
Blumerang) w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji
bądź w terminie kolejnych 7 dni bądź w dniu zawarcia
umowy objęcia Nowych Akcji lub w terminie kolejnych
7 dni Columbus nie zawrze z Blumerang umowy
przeniesienia Akcji Columbus Elite nabytych zgodnie
z zapisami powyżej tytułem wkładu niepieniężnego,
PB i RK będą uprawnieni do odstąpienia od zawartych
przez nich z Columbus umów sprzedaży Akcji
Columbus Elite w terminie kolejnych 30 dni.
Strony postanawiają, że organy Blumerang działać
będą zgodnie z postanowieniami Statutu w brzmieniu
uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą
o zmianie Statutu, w tym zasady dotyczące składu
organów.
Na mocy Umowy Strony postanawiają, że:
w okresie od 1 lipca 2020 r. do dnia 30
czerwca 2021 r. wynagrodzenie za usługi
wykonywane przez Columbus Elite na rzecz
Columbus w każdym miesiącu kalendarzowym będzie podlegało obniżeniu o 20%
zysku brutto osiągniętego przez Columbus
Elite (na takich samych zasadach, jak ma to
miejsce obecnie);

‒

w okresie od 1 lipca 2020 r. do dnia 30
czerwca 2021 r. PB i RK (każdy z nich) będą
otrzymywali od Columbus wynagrodzenie za
usługę pośrednictwa w zakresie wspierania
oraz zwiększania zakresu współpracy pomiędzy Columbus Elite a Columbus, płatne na
zasadach określonych w Umowie.

W okresie 2 lat od dnia zamknięcia transakcji (dzień,
w którym nastąpi wykonanie ostatnich czynności
niezbędnych do zamknięcia transakcji tj. zawarcie
ostatniej z umów objęcia Nowych Akcji i ostatniej
z umów przeniesienia wszystkich akcji Columbus Elite
na Blumerang tytułem wkładu niepieniężnego, jakie
będą zawierane przez Strony; Dzień Zamknięcia
Transakcji), a w odniesieniu do PB i RK – nie dłużej,
niż do zmiany kontroli (na zasadach określonych
w Umowie) nad Blumerang lub Columbus Energy
(dalej: Okres Lock-Up), każda ze Stron zobowiązuje
się, że bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich
pozostałych Stron, bezpośrednio lub pośrednio:
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nie będzie oferować, nie przeniesie, nie
ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie

Columbus Energy Spółka Akcyjna

103

udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub
obciążenia ani też w inny sposób nie
rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio,
posiadanymi w dniu zawarcia Umowy oraz
w
przyszłości
jakimikolwiek
akcjami
Blumerang, ani jakimikolwiek instrumentami
pochodnymi, dla których akcja stanowi
instrument bazowy, instrumentami zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub
nabycia akcji, oraz
b)

nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona
żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby
stanowić podstawę przeniesienia lub innego
rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio,
jakimikolwiek prawami wynikającymi z udziałów, bądź której ekonomiczny skutek byłby
równoważny z rozporządzeniem prawami
wynikającymi z własności akcji Blumerang,
(czynności wskazane w literach a) i b) zwane
są łącznie dalej: Rozporządzeniem),

c)

nie upoważni nikogo do prowadzenia rozmów
na temat możliwości Rozporządzenia ani nie
ogłosi zamiaru Rozporządzenia.

Z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w Umowie,
w przypadku zamiaru zbycia akcji Blumerang przez
Stronę na rzecz dowolnej osoby, innej niż Strona
(dalej: Proponowany Nabywca), Strona ta informuje
o tym zamiarze pozostałe Strony (dalej: Strony
Uprawnione) przesyłając, w formie pisemnej pod
rygorem
nieważności,
zawiadomienie
(dalej:
Zawiadomienie), na zasadach określonych w Umowie.
Stronie Uprawnionej przysługuje prawo do skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji
zbywanych, a w odniesieniu do PB i RK – dodatkowo
prawo przyłączenia się do transakcji zbycia akcji
zbywanych na rzecz wskazanego przez Stronę
Zbywającą Proponowanego Nabywcy, na warunkach
i w trybie określonych w Umowie.
W przypadku zmiany kontroli nad Columbus (na
zasadach opisanych w Umowie), PB i RK, każdemu
z nich z osobna (dalej: Strona Żądająca), przysługuje
prawo żądania nabycia przez Columbus od Strony
Żądającej wszystkich Nowych Akcji posiadanych
przez tą Stronę Żądającą, na warunkach i za cenę
określone w Umowie.
Niezwłocznie po Dniu Zamknięcia Transakcji Strony
podejmą wszelkie możliwe działania mające na celu
dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, które
obowiązują od chwili zawarcia niniejszej Umowy,
postanowienia Umowy wchodzą w życie z chwilą
zamknięcia transakcji (tj. zawarcia wszystkich umów
objęcia Nowych Akcji i umów przeniesienia wszystkich
akcji Columbus Elite na Blumerang tytułem wkładu
niepieniężnego, jakie będą zawierane przez Strony;
dalej: Zamknięcie Transakcji). Postanowienia Umowy
obowiązują tak długo, jak Strony pozostawać będą
akcjonariuszami Blumerang, zaś w odniesieniu do
postanowień dotyczących Okresu Lock-Up – nie
dłużej niż 10 lat od Dnia Zamknięcia Transakcji. W
przypadku, gdy, niezależnie od przyczyny, liczba akcji
w Blumerang posiadanych przez PB lub RK stanie się
mniejsza niż próg minimalny określony w Umowie,
Columbus będzie uprawniony do wypowiedzenia
niniejszej Umowy wobec odpowiednio PB lub RK,
którego ten spadek dotyczy, ze skutkiem
natychmiastowym. Jeśli zmniejszenie się liczby akcji
posiadanych przez PB lub RK nastąpi na skutek
zawartych przez nich umów, uprawnienie Columbus,
o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługiwać
będzie od daty zawarcia takich umów. W przypadku,
gdy, niezależnie od przyczyny (ale nie wskutek
naruszenia Umowy), liczba akcji w Blumerang
posiadanych przez PB lub RK stanie się mniejsza niż
próg minimalny określony w Umowie, PB lub RK
(osoba, której dotyczy zmniejszenie poniżej progu
minimalnego) będzie uprawniony do wypowiedzenia
niniejszej Umowy wobec pozostałych Stron, ze
skutkiem natychmiastowym.
Umowa zawiera również postanowienia dotyczące
odpowiedzialności Stron za szkody, w tym zobowiązania do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,
za które Strona ta odpowiedzialności nie ponosi,
o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.
Naruszenia postanowień Umowy zagrożone są karami
umownymi.
Informacja dotycząca wyników finansowych w III
kwartale 2020 r.
W dniu 9 października 2020 roku Zarząd Spółki
przygotował informację o uzyskanych wynikach
finansowych Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży oraz zysku brutto w III kwartale 2020 r. Zgodnie
z księgami rachunkowymi:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

‒

skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III
kwartale 2020 r. wyniosły 209 mln zł wobec
74 mln zł w III kwartale 2019 r., co oznacza
wzrost o 182%;
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‒

skonsolidowany zysk brutto w III kwartale
2020 r. wyniósł 30 mln zł wobec 4,8 mln zł
w III kwartale 2019 r., co oznacza wzrost
o 525%.

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.

umów kredytowych na realizację projektów farm
fotowoltaicznych ze spółką zależną Columbus, tj.:
Ecowolt 1 Sp. z o.o. (dalej: Spółka Zależna), które to
umowy kredytowe zostały w pierwszej kolejności
podpisane przez te Spółkę Zależną:
‒

umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 1 Sp.
z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację
inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Kłębanowice I" o mocy 0,9895
MW w Kłębanowicach: 1) umowę kredytu
obrotowego nieodnawialnego w rachunku
kredytowym w kwocie 640 851,54 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT
z faktur dt. realizowanej inwestycji, z terminem spłaty na 31 marca 2021 r., oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M
powiększonej o marżę Banku; 2) umowę
kredytu inwestycyjnego finansowanie zadań
związanych z ochroną środowiska w kwocie
2 263 487,65 zł z przeznaczeniem na
realizację inwestycji, spłacanego w ratach
miesięcznych z terminem spłaty na dzień
1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę
Banku;

‒

umowy kredytowe ze spółką Ecowolt 1 Sp.
z o.o. z siedzibą w Jaworznie na realizację
inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Kłębanowice III" o mocy 0,9895
MW w Kłębanowicach: 1) umowę kredytu
obrotowego nieodnawialnego w rachunku
kredytowym w kwocie 640 484,56 zł
z przeznaczeniem na finansowanie podatku
VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji,
z terminem spłaty na 31 marca 2021 r.,
oprocentowanego w oparciu o stawkę
WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 2)
umowę kredytu inwestycyjnego finansowanie
zadań związanych z ochroną środowiska
w kwocie 2 262 191,46 zł z przeznaczeniem
na realizację inwestycji, spłacanego w ratach
miesięcznych z terminem spłaty na dzień
1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę
Banku.

Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż wskazane wartości
nie były przedmiotem badania przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Spółki celem ich dematerializacji
W dniu 15 października 2020 roku Zarząd Spółki na
podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798,
z późn. zm.), wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki
posiadających akcje wydane w formie dokumentów,
do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji
i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A.
Moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych
przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.
Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie
w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec
Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez
okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Wezwanie było drugim z pięciu obligatoryjnych
wezwań
przewidzianych
przepisami.
Kolejne
wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie
nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa
tygodnie każde.
Wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za
pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod
adresem ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8:00 do 16:00.
Zawarcie przez spółkę zależną Ecowolt 1 Sp. z o.o.
umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych
W dniu 2 listopada 2020 r. Zarząd Columbus Energy
S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus)
poinformował, iż w dniu dzisiejszym otrzymał
informację o podpisaniu przez Bank Ochrony
Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank)

Spółka Zależna realizująca inwestycje zapewnia wkład
własny w wysokości 20% wartości inwestycji. Kredyty
z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT
z faktur dt. realizowanych inwestycji zabezpieczone
są następująco:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

1.

Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy
ruchomych lub praw stanowiących całość
gospodarczą, chociażby jego skład był
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zmienny, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3
ustawy o zastawie rejestrowym – pozycja
katalogu
B1
[mienie
ruchome
przedsiębiorstwa] [elektrownia fotowoltaiczna
będąca
przedmiotem
projektu
finansowanego danymi kredytami wraz
z niezbędnymi do jej funkcjonowania
urządzeniami infrastruktury technicznej wraz
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (wpis
zastawu na II miejscu; zastaw na rzeczach
przyszłych).
2.

3.

Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do
pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i na innych
rachunkach Spółki Zależnej w Banku,
z wyłączeniem rachunku otwartego przez
Bank do obsługi podatku VAT w ramach
mechanizmu podzielonej płatności.
Zastaw finansowy na rzecz Banku na
prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Spółki Zależnej
prowadzonych w Banku wraz z klauzulą
kompensacyjną, z wyłączeniem rachunku
otwartego przez Bank do obsługi podatku
VAT w ramach mechanizmu podzielonej
płatności.

4.

Weksel in blanco z wystawienia Spółki
Zależnej wraz z deklaracją wekslową.

5.

Oświadczenie Spółki Zależnej o poddaniu się
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
w formie aktu notarialnego.

Kredyty inwestycyjne na realizację
zabezpieczone są z kolei następująco:
1.

2.

z wyłączeniem rachunku otwartego przez
Bank do obsługi podatku VAT w ramach
mechanizmu podzielonej płatności.

Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do
pobrania
środków
pieniężnych
zgromadzonych na rachunku bieżącym i na
innych rachunkach Spółki Zależnej w Banku,

4.

Zastaw rejestrowy na 100% obecnych
i przyszłych udziałach Spółki Zależnej.

5.

Cesja praw z umowy serwisowej.

6.

Cesja praw z umowy dzierżawy gruntu.

7.

Przelew wierzytelności z umowy w zakresie
świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej.

8.

Przelew wierzytelności z tytułu umowy na
sprzedaż energii elektrycznej przez Spółkę
Zależną.

9.

Przelew wierzytelności oraz cesja praw
z umowy o roboty budowlane obejmującej
wykonanie danej farmy fotowoltaicznej
zawartej z Columbus.

11. Weksel in blanco z wystawienia Spółki
Zależnej wraz z deklaracją wekslową.
12. Oświadczenie Spółki Zależnej o poddaniu
się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
w formie aktu notarialnego.
Okres wykorzystania danego kredytu rozpoczyna się
po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty tego kredytu
(z wyłączeniem zabezpieczeń, których termin
ustanowenia został odroczony na podstawie zapisów
umów kredytowych), a w przypadku obowiązku
ustanowienia hipotek lub zastawów rejestrowych, po
dostarczeniu do Banku potwierdzeń złożenia we
właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków
o wpis ww. hipotek lub zastawów.
Jednocześnie Columbus zobligowany jest do
udzielenia wsparcia finansowego Spółce Zależnej na
zasadach zdefiniowanych w umowach kredytów

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.

Zastaw finansowy na rzecz Banku na
prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Spółki Zależnej
prowadzonych w Banku, wraz z klauzulą
kompensacyjną, z wyłączeniem rachunku
otwartego przez Bank do obsługi podatku
VAT w ramach mechanizmu podzielonej
płatności.

10. Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
majątku
danej
farmy
fotowoltaicznej,
a w czasie trwania inwestycji cesja
wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia
inwestycji.

inwestycji

Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy
ruchomych lub praw stanowiących całość
gospodarczą, chociażby jego skład był
zmienny, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 pkt
3 ustawy o zastawie rejestrowym – pozycja
katalogu
B1
[mienie
ruchome
przedsiębiorstwa]
[elektrownia
fotowoltaiczna będąca przedmiotem projektu
finansowanego danymi kredytami wraz
z niezbędnymi do jej funkcjonowania
urządzeniami infrastruktury technicznej wraz
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (wpis
zastawu na I miejscu; zastaw na rzeczach
przyszłych).

3.
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inwestycyjnych przez cały okres kredytowania
w odniesieniu do każdego z kredytów inwestycyjnych.
Zawarcie przez spółkę zależną Ecowolt 1 Sp. z o.o.
umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych
W dniu 3 listopada 2020 r. Zarząd Columbus Energy
S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus)
poinformował, iż w otrzymał informację o podpisaniu
przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą
w Warszawie _dalej: Bank_ umów kredytowych na
realizację projektów farm fotowoltaicznych ze spółką
zależną Columbus, tj.: Ecowolt 1 Sp. z o.o. _dalej:
Spółka Zależna_, które to umowy kredytowe zostały
w pierwszej kolejności podpisane przez tą Spółkę
Zależną:

oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M
powiększonej o marżę Banku; 2_ umowę kredytu
inwestycyjnego finansowanie zadań związanych
z ochroną środowiska w kwocie 2 321 618,19 zł
z
przeznaczeniem
na
realizację
inwestycji,
spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty
na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.
Spółka Zależna realizująca inwestycje zapewnia wkład
własny w wysokości 20% wartości inwestycji.
Kredyty z przeznaczeniem na finansowanie podatku
VAT z faktur dt. realizowanych inwestycji zabezpieczone są następująco:

- umowy kredytowe na realizację inwestycji pn.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rudna 1" o mocy
0,9895 MW w Rudnie: 1_ umowę kredytu obrotowego
nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie
632 124,89 zł z przeznaczeniem na finansowanie
podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji,
z terminem spłaty na 31 marca 2021 r.,
oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M
powiększonej o marżę Banku; 2_ umowę kredytu
inwestycyjnego finansowanie zadań związanych
z ochroną środowiska w kwocie 2 232 665,11 zł
z
przeznaczeniem
na
realizację
inwestycji,
spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty
na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;
- umowy kredytowe na realizację inwestycji pn.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rudna 5" o mocy
0,9978 MW w Rudnie: 1_ umowę kredytu obrotowego
nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie
655 895,20 zł z przeznaczeniem na finansowanie
podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji,
z terminem spłaty na 31 marca 2021 r.,
oprocentowanego w oparciu o stawkę WIBOR 1M
powiększonej o marżę Banku; 2_ umowę kredytu
inwestycyjnego finansowanie zadań związanych
z ochroną środowiska w kwocie 2 316 621,83 zł
z
przeznaczeniem
na
realizację
inwestycji,
spłacanego w ratach miesięcznych z terminem spłaty
na dzień 1 lipca 2035 r., oprocentowanego w oparciu
o stawkę WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku;
- umowy kredytowe na realizację inwestycji pn.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rudna 6" o mocy
0,9978 MW w Rudnie: 1_ umowę kredytu obrotowego
nieodnawialnego w rachunku kredytowym w kwocie
657 309,79 zł z przeznaczeniem na finansowanie
podatku VAT z faktur dt. realizowanej inwestycji,
z terminem spłaty na 31 marca 2021 r.,

Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy
ruchomych lub praw stanowiących całość
gospodarczą, chociażby jego skład był
zmienny, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3
ustawy o zastawie rejestrowym – pozycja
katalogu B1 [mienie ruchome przedsiębiorstwa]
[elektrownia
fotowoltaiczna
będąca
przedmiotem
projektu
finansowanego danymi kredytami wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania urządzeniami
infrastruktury technicznej wraz z cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej _wpis zastawu na
II miejscu; zastaw na rzeczach przyszłych_.

2.

Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do
pobrania
środków
pieniężnych
zgromadzonych na rachunku bieżącym i na
innych rachunkach Spółki Zależnej w Banku,
z wyłączeniem rachunku otwartego przez
Bank do obsługi podatku VAT w ramach
mechanizmu podzielonej płatności.

3.

Zastaw finansowy na rzecz Banku na
prawach
do
środków
pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach Spółki
Zależnej prowadzonych w Banku wraz
z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem
rachunku otwartego przez Bank do obsługi
podatku VAT w ramach mechanizmu
podzielonej płatności.

4.

Weksel in blanco z wystawienia Spółki
Zależnej wraz z deklaracją wekslową.

5.

Oświadczenie Spółki Zależnej o poddaniu się
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
w formie aktu notarialnego.

Kredyty inwestycyjne na realizację
zabezpieczone są z kolei następująco:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020 roku
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.
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1.

2.

3.

Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy
ruchomych lub praw stanowiących całość
gospodarczą, chociażby jego skład był
zmienny, o jakim mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3
ustawy o zastawie rejestrowym – pozycja
katalogu
B1
[mienie
ruchome
przedsiębiorstwa]
[elektrownia
fotowoltaiczna będąca przedmiotem projektu
finansowanego danymi kredytami wraz
z niezbędnymi do jej funkcjonowania
urządzeniami infrastruktury technicznej wraz
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej _wpis
zastawu na I miejscu; zastaw na rzeczach
przyszłych_.
Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do
pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i na innych
rachunkach Spółki Zależnej w Banku,
z wyłączeniem rachunku otwartego przez
Bank do obsługi podatku VAT w ramach
mechanizmu podzielonej płatności.
Zastaw finansowy na rzecz Banku na
prawach
do
środków
pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach Spółki
Zależnej prowadzonych w Banku, wraz
z klauzulą kompensacyjną, z wyłączeniem
rachunku otwartego przez Bank do obsługi
podatku VAT w ramach mechanizmu
podzielonej płatności.

4.

Zastaw rejestrowy na 100% obecnych
i przyszłych udziałach Spółki Zależnej.

5.

Cesja praw z umowy serwisowej.

6.

Cesja praw z umowy dzierżawy gruntu.

7.

Przelew wierzytelności z umowy w zakresie
świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej.

8.

Przelew wierzytelności z tytułu umowy na
sprzedaż energii elektrycznej przez Spółkę
Zależną.

9.

Przelew wierzytelności oraz cesja praw
z umowy o roboty budowlane obejmującej
wykonanie danej farmy fotowoltaicznej
zawartej z Columbus.

10. Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
majątku
danej
farmy
fotowoltaicznej,
a w czasie trwania inwestycji cesja wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia
inwestycji.

11. Weksel in blanco z wystawienia Spółki
Zależnej wraz z deklaracją wekslową.
12. Oświadczenie Spółki Zależnej o poddaniu się
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
w formie aktu notarialnego.
Okres wykorzystania danego kredytu rozpoczyna się
po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty tego kredytu
z wyłączeniem zabezpieczeń, których termin
ustanowenia został odroczony na podstawie zapisów
umów kredytowych_, a w przypadku obowiązku
ustanowienia hipotek lub zastawów rejestrowych, po
dostarczeniu do Banku potwierdzeń złożenia we
właściwym sądzie prawidłowo opłaconych wniosków
o wpis ww. hipotek lub zastawów.
Jednocześnie Columbus zobligowany jest do
udzielenia wsparcia finansowego Spółce Zależnej na
zasadach zdefiniowanych w umowach kredytów
inwestycyjnych przez cały okres kredytowania
w odniesieniu do każdego z kredytów inwestycyjnych.
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Spółki celem ich dematerializacji
W dniu 3 listopada 2020 roku Zarząd Spółki Columbus
Energy S.A. działając na podstawie art. 16 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wezwał
wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje
wydane w formie dokumentów, do złożenia ich
w Spółce celem dematerializacji i rejestracji
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych
przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.
Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie
w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec
Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez
okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Wezwanie było trzecim z pięciu obligatoryjnych
wezwań
przewidzianych
przepisami.
Kolejne
wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie
nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa
tygodnie każde.
Wskazano, że dokumenty akcji należy składać, za
pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod
adresem ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
8:00 do 16:00.
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Zawarcie
umów
na
wykonawstwo
farm
fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej
mocy 17,956 MW, za łączną kwotę 50 274 000,00 zł
W dniu 3 listopada 2020 r. Zarząd Columbus Energy
S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus)
poinformował, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowy
(dalej: Umowy) o roboty budowlane na wykonawstwo
farm fotowoltaicznych (dalej: Przedmioty Umowy) o
łącznej mocy 17,956 MW, za łączną kwotę 50 274
000,00 zł z następującymi spółkami zależnymi (dalej:
Spółki Zależne):
‒

Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,985 MW
zlokalizowanej w Rywałdziku, w terminie do
30 maja 2021 r., za kwotę 2 758 000,00 zł
netto;

w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797
000,00 zł netto;
‒

Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,985 MW
zlokalizowanej w Sampławie, w terminie do
30 maja 2021 r., za kwotę 2 758 000,00 zł
netto;

‒

Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej w Rzeczycy, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto;

‒

Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej w Gradowie, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto;

‒

Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,998 MW
zlokalizowanej w Opaleńcu, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 794 000,00 zł netto;

‒

Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej w Jędrzychowicach, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797
000,00 zł netto;

‒

Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej w Mostkach, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto;

‒

Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej w Ługowinie, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto;

‒

Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW
zlokalizowanej w Łęczycy, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 800 000,00 zł netto;

‒

Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW
zlokalizowanej w Dziedzicach, w terminie do
30 maja 2021 r., za kwotę 2 800 000,00 zł
netto;

Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW
zlokalizowanej w Rogoźnicy Kolonii, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 800
000,00 zł netto;

‒

ES Sigiełki Sp. z o.o. na realizację zadania pn.:
Kompleksowa realizacja budowy farmy
fotowoltaicznej o
mocy
0,999 MW
zlokalizowanej w Sigiełkach, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto;

‒

ES Nisko Sp. z o.o. na realizację zadania pn.:
Kompleksowa realizacja budowy farmy
fotowoltaicznej o
mocy
0,999 MW
zlokalizowanej w Nisku, w terminie do 30 maja
2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto;

‒

Es Banachy Sp. z o.o. na realizację zadania
pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy
fotowoltaicznej o
mocy
0,999 MW
zlokalizowanej w Banachach, w terminie do

‒

‒

‒

Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej w Karnkowskich Rumunkach,
w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797
000,00 zł netto;
Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej
w
Jędrzychowicach,
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30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł
netto;
‒

Ecosolar Babice Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej w Babicach, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto;

‒

Ecosolar Babice Sp. z o.o. na realizację
zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW
zlokalizowanej w Babicach, w terminie do 30
maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto;

Wynagrodzenie za realizację Przedmiotów Umów,
płatne będzie w terminach i na zasadach ustalonych
w Umowach.
Umowy dopuszczają prowadzenie robót budowlanych
przez Columbus za pośrednictwem podwykonawców.
Do robót budowlanych realizowanych przez
podwykonawców zaangażowanych przez Columbus
będą miały zastosowanie przepisy art. 647(1) Kodeksu
cywilnego.
Columbus udziela Spółkom Zależnym gwarancji na
wykonane Przedmiot Umowy:
1.

na ogniwa fotowoltaiczne – okres gwarancji:
wg producenta,

2.

na falowniki – okres gwarancji: wg
producenta,

3.

na stacje transformatorowe – okres
gwarancji: wg producenta,

4.

konstrukcje wsporcze – okres gwarancji: wg
producenta,

5.

roboty budowlano-montażowe – okres
gwarancji 2 lat gwarancji.

Okresy gwarancji rozpoczynają bieg od dnia
podpisania protokołów odbioru końcowego każdego
z Przedmiotów Umów. Ponadto Umowy określają
zasady reklamacji.

Columbus zobowiązuje się uzyskać i utrzymywać
w mocy przez cały okres trwania Umów, w tym okres
gwarancji, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
(OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną
będzie zgodny z zakresem Umów. Zakres ochrony
ubezpieczeniowej i wysokość odszkodowania
za poszczególne zdarzenia określone zostały
w Umowach. Suma gwarancyjna powinna wynosić nie
mniej niż 2.000.000 zł na każde zdarzenie i wszystkie
zdarzenia łącznie w odniesieniu do każdej Umowy.
Umowy zawierają postanowienia dotyczące kar
umownych, które Columbus zobowiązany będzie
ponieść w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie
Przedmiotów Umów lub ich części w stosunku do
terminów określonych w Umowach - w wysokości
0,2% wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki.
Łączna
odpowiedzialność
odszkodowawcza
Columbus z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania każdej z Umów, niezależnie od podstawy
prawnej dochodzonego roszczenia (odpowiedzialność
kontraktowa lub deliktowa), jest ograniczona do kwoty
10% wynagrodzenia umownego netto za realizację
kompletnego zakresu każdego z Przedmiotów Umów,
z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Umowach.
Umowy mogą zostać rozwiązane w każdym czasie na
mocy porozumienia Stron. Ponadto Umowy zawierają
postanowienia dotyczące odstąpienia od Umów,
związane przede wszystkim z niewywiązaniem się
Columbus z terminów realizacji Umów.
Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50%
udziałów w spółkach Ecowolt 1 Sp. z o.o., Ecowolt 2
Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o.
i Greenprojekt 16 Sp. z o.o.
W dniu 4 listopada 2020 r. Zarząd Columbus Energy
S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus)
poinformował, iż w zawarł umowy (dalej: Umowy), na
mocy których nabył udziały wolne od obciążeń (dalej:
Udziały) za łączną cenę w wysokości 4 854 378,94 zł
w następujących ilościach i podmiotach:

Columbus w ramach wynagrodzenia wskazanego
w Umowach przenosi na Spółki Zależne autorskie
prawa majątkowe do utworów objętych Przedmiotami
Umów, które zostaną wykonane w trakcie i w związku
z realizacją Przedmiotów Umów przez Columbus lub
osoby działające na jego zlecenie na wymienionych
w Umowach polach eksploatacji.
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‒

50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł
każdy i łącznej wartości nominalnej 2 500,00
zł w spółce Ecowolt 1 Sp. z o.o., za cenę 2 329
869,35 zł, realizującej 2 projekty budowy farm
fotowoltaicznych o mocy do 990 kWp każda
farma, zlokalizowanych w miejscowości
Kłębanowice oraz 3 projekty budowy farm
fotowoltaicznych o mocy do 990 kWp każda,
zlokalizowanych w miejscowości Rudna;

‒

50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł
każdy i łącznej wartości nominalnej 2 500,00
zł w spółce Ecowolt 2 Sp. z o.o., za cenę 934
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945,56 zł, realizującej 2 projekty budowy farm
fotowoltaicznych o mocy do 998 kWp każda
farma, zlokalizowanych w miejscowości
Rudna;
‒

50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł
każdy i łącznej wartości nominalnej 2 500,00
zł w spółce Ecowolt 9 Sp. z o.o., za cenę 229
520,70 zł, realizującej projekt budowy farmy
fotowoltaicznej o mocy do 490 kWp,
zlokalizowanej w miejscowości Rudna;

‒

50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł
każdy i łącznej wartości nominalnej 2 500,00
zł w spółce Ecowolt 18 Sp. z o.o., za cenę 452
483,67 zł, realizującej projekt budowy farmy
fotowoltaicznej o mocy do 966 kWp,
zlokalizowanej w miejscowości Sławęcin;

‒

50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł
każdy i łącznej wartości nominalnej 2 500,00
zł w spółce Greenprojekt 16 Sp. z o.o., za cenę
907 559,65 zł, realizującej projekt budowy
farmy fotowoltaicznej o mocy do 986 kWp,
zlokalizowanej w miejscowości Plęsy oraz
projekt budowy farmy fotowoltaicznej,
o mocy do 986 kWp, zlokalizowanej
w miejscowości Połęcze.

Własność Udziałów zostaje przeniesiona ze
sprzedającego na Columbus w dniu zawarcia Umów.
Strony ustaliły, że cena nabycia Udziałów zostanie
zapłacona w terminie trzech dni roboczych od dnia
podpisania Umów poprzez dokonanie przelewów na

rachunek bankowy sprzedającego. W przypadku
braku zapłaty przez Columbus ceny nabycia Udziałów
w tym terminie, sprzedającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od poszczególnych Umów (za których
cena nabycia nie została uregulowana) w całości
w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umów.
W przypadku wystąpienia naruszenia zapewnień
zawartych w Umowach, sprzedający będzie
zobowiązany
zapłacić
Columbus
kwotę
odpowiadającą wysokości poniesionej szkody, przy
czym
wysokość
odszkodowania
nie
może
przewyższać zapłaconej przez Columbus ceny
nabycia. Odpowiedzialność sprzedającego względem
Columbus z tytułu naruszenia zapewnień została
ukształtowana jako odpowiedzialność kontraktowa,
gwarancyjna, obiektywna, niezależna od wiedzy i winy
sprzedającego.
Strony
będą
ponosić
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie
szkody poniesione przez każdą z nich na skutek
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
obowiązków wynikających z Umów przez drugą
Stronę innego niż naruszenie zapewnień wskazanych
w Umowach. Odpowiedzialność sprzedającego za
naruszenie zapewnień podlega ograniczeniom
przewidzianym w Umowach.
Zarząd wskazał, iż w wyniku niniejszych transakcji
Columbus stał się właścicielem 100% udziałów
w każdej z wyżej wymienionych spółek (w związku
z wcześniejszym nabyciem 50% udziałów w tych
spółkach na podstawie umów z dnia 5 września 2019
r.; por. ESPI nr 27/2019).

Kraków, 12 listopada 2020 roku

Zarząd Columbus Energy S.A.
Dawid Zieliński, Janusz Sterna, Łukasz Górski
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