Raport miesięczny
z działalności Columbus Energy S.A.
za miesiąc lipiec 2017 roku
Data publikacji raportu: 20 sierpnia 2017 roku

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 lipiec 2017 roku. W ocenie Zarządu Emitenta
podjęte decyzje zarządcze w miesiącu lipcu br. wpłynęły na wzrost wartości Spółki. Więcej informacji
uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego serdecznie
zapraszamy.
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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.
Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
W dniu 4 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od prokurenta Emitenta Januarego Ciszewskiego
o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła
załącznik do opublikowanego raportu.
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C.
Działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 czerwca
2017 r. nr 13/06/2017 w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C oraz na podstawie art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: „Ustawa
o obligacjach”) w dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/07/2017, która stanowi
m.in., że: Spółka wyemituje od 1.000 (jeden tysiąc) do 3.000 (trzy tysiące) sztuk obligacji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości
nominalnej od 1.000.000,00 (jeden milion) do 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych („Obligacje serii C”,
„Obligacje”).
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 oferował Obligacje serii C w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób,
na zasadach opisanych w Warunkach Emisji.
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Columbus Energy
S.A. za rok 2017.
W dniu 10 lipca 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie podpisał z PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-305, przy
ul. E. Wasilewskiego 20, nr KRS 0000125073, podmiotem wpisanym pod nr 2696 na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów, umowę na badanie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego
za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

3

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
W dniu 13 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od prokurenta Emitenta Januarego Ciszewskiego
o zbyciu akcji Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowiła
załącznik do opublikowanego raportu.
Podpisanie umowy kredytu odnawialnego z BOŚ S.A.
W dniu 14 lipca 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna podpisał umowę kredytu
odnawialnego (dalej: Umowa) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt jest
kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na kwotę 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych
00/100) i przeznaczony będzie na finansowanie bieżącej działalności Emitenta wynikającej z realizacji
instalacji fotowoltaicznych przez Spółkę Columbus Energy S.A., w szczególności na zakup komponentów
instalacji fotowoltaicznych.
Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową
okresu wykorzystania kredytu jest 13.07.2018 r. Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi
zintensyfikowanie działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała wpływ na realizacje przychodów i
powiększenie zysku.
Raport miesięczny za czerwiec 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 20 lipca 2017 roku
przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.
Dojście do skutku emisji obligacji serii C i ich przydział
W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. podjął uchwałę nr 2/07/2017 w sprawie dojścia
do skutku emisji Obligacji serii C oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej uchwały
dokonano przydziału 1.090 (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) sztuk obligacji na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 1.090.000 zł (jeden milion
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie obligacje zostały objęte przez 5 inwestorów.
Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji prywatnej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia
15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238) oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji serii
C określonymi w uchwale nr 1/07/2017 Zarządu Spółki z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie emisji
obligacji serii C.
Oprocentowanie Obligacji serii C w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło
8,40 % (osiem procent 40/100) w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie co 3 (trzy) miesiące.
Spółka wykupi Obligacje serii C w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po
ich wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje serii C
są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 26
lipca 2019 r.
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Ponadto:
Emitent kontynuował sprzedaż oraz montaż instalacji w ramach programu abonamentowego.
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.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w
lipcu okresie objętym raportem.
2.1. Raporty EBI
Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu lipiec 2017 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

10.07.2017

33/2017

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C.

2.

10.07.2017

34/2017

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie
sprawozdania finansowego Columbus Energy S.A. za rok 2017.

3.

20.07.2017

35/2017

Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.

4.

27.07.2017

36/2017

Dojście do skutku emisji obligacji serii C i ich przydział.

W miesiącu lipcu 2017 roku nie były publikowane raporty okresowe.
2.2. Raporty ESPI
Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu lipcu 2017 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

04.07.2017

26/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2.

04.07.2017

27/2017

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.

3.

13.07.2017

28/2017

Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.

4.

15.07.2017

30/2017

Podpisanie umowy kredytu odnawialnego z BOŚ S.A.
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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 września 2017 roku - raport miesięczny za sierpień 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 lipcu 2017 roku zostały
przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarządu
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