Raport miesięczny
z dzi[ł[lności Columbus Energy S.A.
za miesi\c czerwiec 2017 roku

Data publikacji raportu: 20 lipca 2017 roku

Wstęp
Zarz\d COLUMBUS ENERGY Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Krakowie, działaj\c w oparciu
o post[nowieni[ Z[ł\cznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarz\du Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Pr[ktyki Spółek Notowanych na NewConnect",
przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 roku. W ocenie Zarz\du
Emitenta podjęte decyzje zarz\dcze w miesi\cu czerwcu br. wpłynęły na wzrost wartości Spółki.
Więcej informacji uzyskaj\ Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego
serdecznie zapraszamy.

Dawid Zieliński

Łukasz Górski

Janusz Sterna

Prezes Zarz\du

Wiceprezes Zarz\du

Wiceprezes Zarz\du
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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.

Płatność odsetek od obligacji serii A
W dniu 1 czerwc[ 2016 roku zost[ły wypł[cone odsetki Oblig[t[riuszom z[ 1 okres odsetkowy od
obligacji serii A zgodnie z Warunkami Emisji w dniu 01/06/2017. Wypł[t[ odsetek zost[ł[ dokon[n[
poprzez uzn[nie r[chunku pieniężnego służ\cego do obsługi r[chunku p[pierów w[rtościowych
Obligatariuszy (wypł[t[ odsetek n[ r[chunek m[klerski Oblig[t[riuszy).
Wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zabezpieczającego obligacje serii B
W dniu 2 czerwca 2017 r. Emitent otrzym[ł z S\du Rejonowego dl[ Kr[kow[ – Śródmieści[
w Krakowie VII Wydzi[łu Gospod[rczego Rejestru Z[st[wów post[nowienie o wpisie w dniu 25 m[j[
2016 r. w Rejestrze Z[st[wów pod pozycj\ 2532563 z[st[wu n[ zbiorze istniej\cych or[z przyszłych
wierzytelności Spółki j[ko z[st[wcy, wynik[j\cych z umów z tytułu re[lizow[nej przez z[st[wcę usługi
„Abon[ment n[ Słońce” (umowy sprzed[ży przez Columbus Energy S.A. kompletnej inst[l[cji
fotowoltaicznej wr[z z dost[w\ i mont[żem powi\z[ne z umow[mi n[ 15-letnie finansowanie) do
kwoty z[bezpieczeni[ 6.502.500 zł.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku
W dniu 2 czerwca 2017 r. Z[rz\d Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Kr[kowie, na
podst[wie [rt. 377 § 1 or[z [rt. 4021-4022 Kodeksu spółek h[ndlowych, przekaz[ł do publicznej
wi[domości ogłoszenie o zwoł[niu Zwycz[jnego W[lnego Zgrom[dzeni[ Spółki n[ dzień 27 czerwc[
2016 roku, n[ godzinę 12:00, które odbyło się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.
Zawarcie umowy finansowania dostawców
W dniu 5 czerwca 2017 roku Z[rz\d Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Kr[kowie z[w[rł
z ING B[nk Śl\ski z siedzib\ w K[towic[ch umowę fin[nsow[ni[ dost[wców n[ kwotę odn[wi[lnego
limitu kredytowego 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
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Okres dostępności linii kredytowej n[st\pi w terminie od 06.06.2016 do 05.06.2018. Kwota
fin[nsow[ni[ wynosi do 100 % wierzytelności brutto wsk[z[nej n[ dokumencie stwierdz[j\cym
zobowi\z[nie objęte wykupem przez B[nk. Umow[ zost[ł[ z[w[rt[ n[ w[runk[ch rynkowych. Środki
fin[nsowe pochodz\ce z linii kredytowej przezn[czone będ\ n[ z[kup komponentów inst[l[cji
fotowolt[icznych or[z urz\dzeń niezbędnych do wykon[ni[ inst[l[cji fotowolt[icznych w r[m[ch
progr[mu [bon[mentowego, co w ocenie Z[rz\du Emitent[ wpłynie dod[tnio n[ wyniki fin[nsowe
Emitenta.
Otrzymanie przez Emitenta zawezwania do próby ugodowej
W dniu 7 czerwca 2017 r. Emitent otrzym[ł z S\du Rejonowego dl[ Kr[kow[ – Krowodrzy w Krakowie
Wydzi[ł I Cywilny z[wezw[nie do próby ugodowej od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej, w spr[wie
o z[pł[tę odszkodow[ni[ w wysokości określonej n[ kwotę 7.461.283,00 zł wr[z z koszt[mi z[w[rci[
ugody, wsk[z[nymi n[ kwotę 25.300,00 zł w zwi\zku z rzekomym, nien[leżytym wykon[niem umowy
inwestycyjnej, której elementem wykon[wczym według Wnioskod[wcy mi[ł[ być umow[ sprzed[ży
[kcji Spółki, zawarta przez Emitent[ z P[ni\ Denis-Brewczyńsk\ w dniu 24 m[rc[ 2014 r., w wyniku
której Emitent n[był 1.853.480 sztuk [kcji wł[snych z[ cenę 0,03 zł (trzy grosze) celem ich dalszej
odsprzed[ży, przy czym nien[leżyte wykon[nie sprow[dz[ się, według oświ[dczenia Wnioskodawcy,
do br[ku re[liz[cji z[mierzeni[ inwestycyjnego, poleg[j\cego n[ uzysk[niu pozycji dominuj\cej
Emitent[ w spółce Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ (KRS 0000425536), co ost[tecznie n[st\piło
w styczniu 2016 roku poprzez poł\czenie obu Spółek. Termin rozpr[wy zost[ł wyzn[czony przez S\d
n[ dzień 3 sierpni[ 2016 r. Z[rz\d Emitent[ oświ[dczył, iż nie z[wrze ugody z Wnioskod[wc\, gdyż
zgłoszone roszczenie jest w c[łości bezz[s[dne, z[równo co do powodu, j[k i jego wysokości,
z n[stępuj\cych powodów:
- Emitent nie mi[ł z[w[rtej ż[dnej umowy inwestycyjnej z P[ni\ Denis-Brewczyńsk\ do umowy
sprzed[ży [kcji z dni[ 24 m[rc[ 2014 r, któr[ mi[ł[by być rzekomo zł[m[n[ i jest podst[w\
wnoszonego przez byłego [kcjon[riusz[ przeciwko Emitentowi roszczenia. Porozumienie inwestycyjne
z[w[rte było wył\cznie pomiędzy [kcjon[riusz[mi Spółki, [ Emitent nie był jego stron\. W zwi\zku
z czym j[kiekolwiek roszczeni[ w stosunku do Emitent[ z tytułu tego Porozumieni[ nie m[j\ podst[w
prawnych;
- w Ugodzie z dnia 11 marca 2015 r. (EBI nr 14/2015 z dnia 12 marca 2015 r.) Pani Dorota DenisBrewczyńsk[ zrzekł[ się wszelkich roszczeń pieniężnych wobec Emitent[ (§ 7 ust. 1 Ugody). Pon[dto
w § 7 ust. 6 zobowi\z[ł[ się, że [ni osobiście [ni przez podmioty powi\z[ne, [ni przez osoby powi\z[ne
(określone w § 7 ust. 10 Ugody), wszczyn[ć, inicjow[ć, inspirow[ć, [ni prow[dzić j[kichkolwiek
procesów lub postępow[ń s\dowych (cywilnych lub k[rnych), [dministr[cyjnych, kontrolnych lub
pod[tkowych, których celem lub skutkiem byłoby dochodzenie j[kichkolwiek roszczeń [lbo
wyci\gnięcie s[nkcji w zwi\zku z dzi[ł[ni[mi zwi\z[nymi ze Spółk\. Z[rz\d Columbus Energy S.A.
uzn[je złożone przez P[ni\ Dorotę Denis-Brewczyńsk\ z[wezw[nie do próby ugodowej nie tylko j[ko
dzi[ł[nie m[j\ce n[ celu uzysk[nie bezpodst[wnego odszkodow[ni[, [le t[kże j[ko dzi[ł[ni[ wprost
podjęte w celu z[szkodzeniu interesom Emitent[ i jego dobremu imieniu. W zwi\zku z tym Z[rz\d
Columbus Energy S.A. z[mierz[ w imieniu swoim or[z wszystkich [kcjon[riuszy podj\ć odpowiednie
kroki prawne dla uzyskania od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej [dekw[tnego odszkodow[ni[
fin[nsowego z tytułu podjętych przez ni\ dzi[ł[ń.
Raport miesięczny za maj 2017 roku
W dniu 20 czerwca 2017 r. Z[rz\d Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Kr[kowie, dzi[ł[j\c
w op[rciu o post[nowieni[ Z[ł\cznik[ do Uchw[ły Nr 273/2010 Z[rz\du Giełdy P[pierów
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W[rtościowych w W[rsz[wie S.A. z dni[ 31 m[rc[ 2010 roku "Dobre Pr[ktyki Spółek Notow[nych n[
NewConnect", przekaz[ł do publicznej wi[domości r[port miesięczny z[ miesi\c m[j 2016 roku.
Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
W dniu 28 czerwca 2017 roku Z[rz\d Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Kr[kowie z[w[rł
z osob\ pr[wn\ ([kcjon[riuszem Spółki) umowę krótkoterminowej pożyczki pieniężnej w wysokości
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Spł[t[ pożyczki (kapit[łu wr[z z odsetk[mi
umownymi) n[st\pi nie później niż do dni[ 31 lipc[ 2016 roku, przy czym Emitent z[strzegł sobie
prawo do wcześniejszej spł[ty pożyczki.
Oprocentow[nie pożyczki nie odbieg[ od w[runków rynkowych.
Środki fin[nsowe pochodz\ce z pożyczki przezn[czone będ\ n[ sfin[nsow[nie z[kupu urz\dzeń
i komponentów inst[l[cji fotowolt[icznych n[ korzystnych dla Emitenta warunkach.
Szacunki wyników skonsolidowanych Columbus Energy S.A. w drugim kwartale 2017 roku
W dniu 29 czerwca 2017 r. Z[rz\d Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Kr[kowie przekaz[ł
do publicznej wi[domości sz[cunki wybr[nych skonsolidow[nych wyników osi\gniętych przez
Emitenta w drugim kwartale 2017 roku:





Przychody:
Koszty:
Zysk brutto:
Zysk netto:

7 846 702 zł
6 265 126 zł
2 562 666 zł
2 083 747 zł

N[r[st[j\co od pocz\tku roku sz[cunkowe skonsolidow[ne wyniki Emitent[ przedst[wi[j\ się
n[stępuj\co:





Przychody:
Koszty:
Zysk brutto:
Zysk netto:

16 255 844 zł
12 432 774 zł
3 822 851 zł
3 081 306 zł

S\ to wstępne sz[cunki wybr[nych i nie[udytow[nych wyników Emitent[ i mog\ ulec zmi[nie. D[ne
drugiego kw[rt[łu 2016 roku Emitent przedst[wi w jednostkowym i skonsolidow[nym r[porcie
okresowym z[ II kw[rt[ł 2016 roku, który zgodnie z inform[cj\ przek[z[n\ w r[porcie bież\cym EBI
nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 12 sierpnia 2017 roku.
Płatność odsetek od obligacji serii B
W dniu 30 czerwca 2017 roku Z[rz\d Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Kr[kowie uzysk[ł
potwierdzenie z Biur[ m[klerskiego o wypł[cie w dniu 27 czerwc[ 2017 roku odsetek Obligatariuszom
za 1 okres odsetkowy od obligacji serii B zgodnie z Warunkami Emisji.
Wypł[t[ odsetek w wysokości 81 426,18 zł zost[ł[ dokon[n[ poprzez uzn[nie r[chunku pieniężnego
służ\cego do obsługi r[chunku p[pierów w[rtościowych Obligatariuszy (wypł[t[ odsetek n[ r[chunek
maklerski Obligatariuszy).
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Rejestracja obligacji serii A i B w KDPW
W dniu 30 czerwca 2017 roku Z[rz\d Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Kr[kowie
poinformow[ł, że zgodnie z Uchw[ł\ nr 424/16 Z[rz\du Kr[jowego Depozytu P[pierów
W[rtościowych S.A. ("KDPW") z dni[ 30 czerwc[ 2016 r. Z[rz\d Kr[jowego Depozytu post[nowił
przyj\ć do depozytu p[pierów w[rtościowych:
 1.115 (jeden tysi\c sto piętn[ście) obligacji na okaziciel[ serii A spółki COLUMBUS ENERGY S.A.
o w[rtości nomin[lnej 1.000 zł (jeden tysi\c złotych) k[żd[, wyemitow[nych n[ podst[wie
Uchw[ły Nr 1/02/2016 Z[rz\du Spółki z dni[ 6 lutego 2016 r., zmienionej Uchw[ł\ Nr 2/02/2016
Z[rz\du Spółki z dni[ 21 lutego 2016 r., or[z n[d[ć im kod PLSTIGR00038, pod w[runkiem
wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu;
 4.335 (cztery tysi\ce trzyst[ trzydzieści pięć) oblig[cji n[ ok[ziciel[ serii B spółki COLUMBUS
ENERGY S.A. o w[rtości nomin[lnej 1.000 zł (jeden tysi\c złotych) k[żd[, wyemitow[nych n[
podst[wie Uchw[ły Nr 2/03/2016 Z[rz\du Spółki z dni[ 13 m[rc[ 2016 r., or[z n[d[ć im kod
PLSTIGR00020, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.
Zarejestrowanie w depozycie p[pierów w[rtościowych przedmiotowych oblig[cji n[st\pi w terminie
trzech dni od otrzym[ni[ przez KDPW dokumentów potwierdz[j\cych wprow[dzenie tych oblig[cji do
alternatywnego systemu obrotu. Informacje o zarejestrowaniu obligacji na okaziciela serii A i B,
odpowiednio, pod kod[mi PLSTIGR00038 i PLSTIGR00020 zost[n\ przek[z[ne w formie komunik[tu
KDPW. Emitent podejmie niezwłocznie dzi[ł[ni[ o wprow[dzenie oblig[cji serii A i B do
alternatywnego systemu obrotu.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2017 roku
W dniu 30 czerwca 2017 r. Z[rz\d Columbus Energy Spółk[ Akcyjn[ z siedzib\ w Kr[kowie przekaz[ł
do publicznej wi[domości protokół Zwycz[jnego W[lnego Zgrom[dzeni[ zwoł[nego i n[stępnie
odbytego w dniu 27 czerwc[ 2016 roku, z[wier[j\cy treść uchw[ł podjętych przez W[lne
Zgrom[dzenie, [ przy k[żdej uchw[le również liczbę [kcji, z których odd[no w[żne głosy or[z
procentowy udzi[ł tychże [kcji w k[pit[le z[kł[dowym, ł\czn\ liczbę w[żnych głosów, w tym liczbę
głosów "z[", "przeciw" i "wstrzymuj\cych się".
W[lne Zgrom[dzenie Spółki nie odst\piło od rozp[trzeni[ j[kiegokolwiek punktu porz\dku obr[d. Do
ż[dnej z uchw[ł objętych protokołem z W[lnego Zgrom[dzeni[ nie zgłoszono sprzeciwów.
Ponadto:
Emitent kontynuow[ł sprzed[ż or[z mont[ż inst[l[cji w ramach programu abonamentowego. Z[rz\d
Emitent[ re[lizow[ł bież\ce dzi[ł[ni[ oper[cyjne skupione n[ rozmow[ch z kontr[hent[mi w zakresie
re[liz[cji fin[nsow[ni[ pl[now[nych projektów, szczególnie progr[mu [bon[mentowego, głównie
m[j\c n[ uw[dze zwiększ[j\ce się wolumeny sprzed[żowe i rosn\cy portfel klientów gotowych do
realizacji.
Również w czerwcu Emitent wprow[dził, jako pierwszy w Polsce, GWARANCJĘ TOTALNĄ, czyli 15letni\ gw[r[ncję dl[ klientów indywidu[lnych na wszystkie elementy instalacji wraz z wykonaniem
mont[żu. Wprow[dzenie możliwości rozszerzeni[ przez klient[ gw[r[ncji do 15 l[t n[ swoj\ inst[l[cję
jest ofert\ przełomow\, istotnie wpływ[j\c\ n[ utrzym[nie przez Emitenta mocnej pozycji lidera
br[nży.

6

Łączna moc zainstalowana do tej pory przez firmę Columbus Energy S.A. w całej Polsce to
5 496 kWp czyli 21 400 paneli fotowoltaicznych.
W miesi\cu czerwcu br. Emitent podpis[ł:


100 szt. umów gotówkowych, o mocy 429,83 kWp, o w[rtości 2 218 331,50 zł,



258 szt. umów [bon[mentowych, o mocy 1065,24 kWp, o w[rtości 6 263 170 zł.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego
w okresie objętym raportem.
2.1. Raporty EBI
Emitent publikow[ł n[stępuj\ce raporty EBI w miesi\cu czerwcu 2017 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1

02.06.2017

29/2017

Wpis z[st[wu rejestrowego w rejestrze z[st[wów
z[bezpiecz[j\cego oblig[cje serii B

2

02.06.2017

30/2017

Ogłoszenie o zwoł[niu Zwycz[jnego W[lnego Zgrom[dzeni[ n[
dzień 27 czerwc[ 2016 roku

3

20.06.2017

31/2017

Raport miesięczny z[ m[j 2016 roku

4.

30.06.2017

32/2017

Treść uchw[ł podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2016 roku

2.2. Raporty ESPI
Emitent publikow[ł n[stępuj\ce raporty ESPI w miesi\cu czerwcu 2017 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

02.06.2017

17/2017

Pł[tność odsetek od oblig[cji serii A

2.

02.06.2017

18/2017

Ogłoszenie o zwoł[niu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na
dzień 27 czerwc[ 2016 roku

3.

06.06.2017

19/2017

Z[w[rcie umowy fin[nsow[ni[ dost[wców

4.

08.06.2017

20/2017

Otrzym[nie przez Emitent[ z[wezw[ni[ do próby ugodowej

7

21/2017

List[ [kcjon[riuszy upr[wnionych do udzi[łu w WZ

5.

28.06.2017

6.

29.06.2017

22/2017

Sz[cunki wyników skonsolidow[nych Columbus Energy S.A.
w drugim kwartale 2017 roku

7.

29.06.2017

23/2017

Z[w[rcie umowy pożyczki przez Emitent[

8.

30.06.2017

24/2017

Pł[tność odsetek od oblig[cji serii B

9.

30.06.2017

25/2017

Rejestracja obligacji serii A i B w KDPW

W miesi\cu czerwcu 2016 roku nie były publikow[ne r[porty okresowe.
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 miesi\cu opublikowane zostan\:
 w dniu 12 sierpnia 2017 roku – r[port okresowy z[ II kw[rt[ł 2016 roku,
 w dniu 20 sierpnia 2017 roku - r[port miesięczny z[ lipiec 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 maj\cych miejsce w miesi\cu czerwcu 2017 roku
zost[ły przedst[wione w pkt 1 niniejszego r[portu.

Osoby reprezentuj\ce Spółkę:

Dawid Zieliński
Prezes Zarz\du

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarz\du

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarz\du
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