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Wstęp 

 

Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o 

postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", 

przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2017 roku. W ocenie Zarządu Emitenta 

podjęte decyzje zarządcze w miesiącu styczniu 2017 roku  wpłynęły na wzrost wartości Spółki. Więcej 

informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie 

zapraszamy.  

 

 

 

        Dawid Zieliński                        Łukasz Górski 
        Prezes Zarządu                        Wiceprezes Zarządu 
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej. 
 

Terminy publikacji raportów 

 

W dniu 13 stycznia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, iż raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach: 
 jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. - w dniu 13 lutego 2017 r.,  

 jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r. - w dniu 13 maja 2017 r.,  

 jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 r. - w dniu 12 sierpnia 2017 r.,  

 jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r. - w dniu 12 listopada 2017 r.,  

 jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2016 zostanie przekazany do publicznej 

wiadomości w dniu 26 maja 2017 r. 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w 
formie raportu bieżącego. 
 

Raport miesięczny za grudzień 2016 roku  
 

W dniu 20 stycznia 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając 
w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" w 

dniu przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2016 roku. 
 

Ponadto:  

 

W miesiącu styczniu 2017 roku Emitent kontynuował sprzedaż w ramach abonamentu oraz 
montaż instalacji finansowych w ramach abonamentu. Zarząd Emitenta realizował bieżące działania 
operacyjne skupione na rozmowach z kontrahentami w zakresie realizacji finansowania planowanych 

projektów, szczególnie programu abonamentowego, głównie mając na uwadze zwiększające się wolumeny 
sprzedażowe i rosnący portfel klientów gotowych do realizacji.  
 

Trwają również rozmowy z instytucjami bankowymi o sekurytyzacji należności i/lub ich 
bezpośredniej lub częściowej sprzedaży. Na bazie ostatnich doświadczeń sprzedażowych, rozmów  
z inwestorami i bankami Zarząd Emitenta podtrzymuje szacunki dotyczące możliwości dynamicznego 
wzrostu sprzedaży w kolejnych latach. Stawiamy sobie cel, aby w okresie do 2022 r. mieć sprzedane, 
sfinansowane i zamontowane 50.000 domowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jesteśmy 
przekonani co do konkurencyjności fotowoltaiki jako technologii przyszłości i o przewadze naszej oferty 
abonamentowej w stosunku do alternatywy, jaką będzie coraz droższy zakup energii z sieci. Konstrukcja 

produktu abonamentowego jest na tyle innowacyjna i skomplikowana, że nie łatwo będzie potencjalnej 
konkurencji kopiować rozwiązanie Columbus Energy, a daje to szansę naszej Firmie na zbudowanie trwałej 
przewagi rynkowej na wiele lat. 
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Zarząd Spółki podjął w dniu 6 lutego 2017 r. uchwałę nr 1/02/2017 w sprawie emisji obligacji 
serii A. Spółka wyemituje do 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000,00 (trzy 
miliony) złotych. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, zamiarem Spółki jest wprowadzenie 
przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent będzie oferował 
Obligacje serii A w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach 
opisanych w Warunkach Emisji. Cashflow jest dla programu abonamentowego kluczowy, szczególnie że 
dzisiaj Spółka odczuwa popyt wyższy niż zakładany na swoje usługi i produkty, a dzięki gotówce Emitent 

będzie mógł realizować dynamiczniej montaże instalacji fotowoltaicznych. Zarząd Spółki nie wyklucza 
kolejnych emisji obligacji mając pewność, że dynamiczny rozwój pozwoli utrzymać pozycję lidera w branży 
montaży instalacji odnawialnych źródeł energii w segmencie klientów indywidualnych.  

 

Transformacja rynku energetycznego w Polsce jest nieunikniona. Kierunek, który przyjmuje 
większość rozwiniętych krajów w Europie to energetyka rozproszona. Polska jest dopiero na początku 
swojej drogi, a nawet dopiero obiera ten kierunek. Smog, większa świadomość społeczna dotycząca 
odnawialnych źródeł energii, regulacje prawne, które powoli przesuwają się w stronę energooszczędności, 
to wszystko spowoduje, że rynek, na którym działa Columbus Energy S.A. będzie się poszerzać. Wierzymy, 
że dobrze prowadząc to przedsiębiorstwo będziemy nie tylko generować przychody i zyski, ale także 
dostarczać usługi i produkty najwyższej jakości naszym klientom, co zostanie docenione przez 
długoterminową wycenę Spółki.   
 

 

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

objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

 

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu styczniu 2017 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1 13.01.2017 1/2017 Terminy publikacji raportów 

2 20.01.2017 2/2017 Raport miesięczny za grudzień 2016 r. 

 

W miesiącu styczniu 2017 roku nie były publikowane raporty okresowe.  

 

2.2.   Raporty ESPI 

 

Emitent nie publikował raportów ESPI w miesiącu styczniu 2017 roku 

 

 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=CLC&id_tr=1&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC
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3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 

W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:  

 w dniu 20 marca 2017 roku - raport miesięczny za luty 2017 roku  

 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 

objętym raportem. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu styczniu 2017 roku zostały 
przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

 

Dawid Zieliński    Łukasz Górski  

Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 


