Raport miesięczny
z działalności Columbus Energy S.A.
za miesiąc październik 2017 roku
Data publikacji raportu: 20 listopada 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 październik 2017 roku. W ocenie Zarządu
Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu październiku br. wpłynęły na wzrost wartości Spółki.
Więcej informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem miesięcznym, do czego
serdecznie zapraszamy.

Dawid Zieliński

Łukasz Górski

Janusz Sterna

Prezes Zarządu

Wiceprezes 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.
Dojście do skutku emisji obligacji serii D i ich przydział
W dniu 5 października 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent),
w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 47/2017 z dnia 18 września 2017 roku poinformował, że w
dniu 5 października 2017 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/10/2017 w sprawie dojścia do
skutku emisji Obligacji serii D oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej uchwały
dokonano przydziału 4.535 (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) sztuk Obligacji na okaziciela
serii D.
Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty
publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie
oraz zgodnie z warunkami emisji Obligacji na okaziciela serii D, określonymi w uchwale nr 1/09/2017
Zarządu Spółki z dnia 18 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii D.
Oprocentowanie Obligacji serii D 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 D w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału po
ich wartości nominalnej, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje serii D
są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 4
października 2019 r.
Raport zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Emitent
opublikował po otrzymaniu z biura maklerskiego niezbędnych informacji co nastąpiło w dniu 17
października 2017 roku raportem bieżącym EBI nr 54/2017.
Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii D
W dniu 12 października 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent)
poinformował, że w dniu 11 października 2017 r. Zarząd Emitenta aktem notarialnym oświadczył, że co
do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii D z tytułu
wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii D, roszczenia o zapłatę premii za
wcześniejszy wykup, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych
z dochodzeniem wierzytelności - na zasadach określonych w Uchwale nr 1/09/2017 Zarządu Columbus
Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii D oraz w
Załączniku nr 1 do powołanej wyżej Uchwały, Uchwale nr 1/10/2017 z dnia 5 października 2017 r.
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Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii D
oraz ich przydziału oraz umowy o sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczenia z dnia 18 września
2017 roku - poddał reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777
§ 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 6.802.500,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset
dwa tysiące pięćset złotych) wobec Administratora Zabezpieczenia obligacji serii D.
Zakończenie subskrypcji obligacji serii D
W dniu 17 października 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent)
poinformował o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii D i dokonaniu ich przydziału.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 września 2017 r., data zakończenia subskrypcji: 3 października
2017 r.
2) Data przydziału obligacji serii D: 5 października 2017 roku;
3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: od 1.000 do 5.000 Obligacji na okaziciela serii D;
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na
które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła;
5) Liczba Obligacji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.535
(słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) sztuk;
6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację;
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Zapisy
na Obligacje serii D złożyło 124 inwestorów;
8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii D
przydzielono 124 inwestorom - 123 osób fizycznych, 1 osoba prawna;
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w
ofercie Obligacji serii D nie uczestniczyli subemitenci;
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii D
wynoszą 232 950 zł, w tym:
 koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 206 350 zł,
 koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
 koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25 000 zł,
 koszty wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji: 800 zł / m-c,
 koszty promocji oferty: nie dotyczy.
Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 18 października 2017 roku
W dniu 19 października 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent)
przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 55/2017 protokół Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 18 października 2017 roku, zawierający
treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których
oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych
głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Uchwałą nr 6/10/2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie z dnia 18 października 2017 r. dokonało zmian Statutu Spółki - poniżej zestawienie
dotychczasowych oraz uchwalonych zmian Statutu.
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a) w § 4 o dotychczasowym brzmieniu:
§4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa,
tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem
zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjnoprawnych.
4. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT jako
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
5. Założycielami Spółki są:
1) ŁUKASZ MALETZ,
2) PIOTR RURARZ.
§ 4 Statutu nadano następujące brzmienie:
§4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa,
tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem
zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjnoprawnych.
b) § 7 ust. 7 pkt 3) o dotychczasowym brzmieniu:
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty
prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
§ 7 ust. 7 pkt 3) Statutu nadano następujące brzmienie:
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty
prywatnej lub publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu lub na rynku regulowanym.
c) w § 12 o dotychczasowym brzmieniu:
§ 12
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i
odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu. Pierwszy
Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na trzyletnią kadencję przez
Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej określa
liczbę członków pierwszego Zarządu pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej. Wynagrodzenie członków
Zarządu pierwszej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa
wynagrodzenie członków Zarządu.
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5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie
pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia
funkcji członka Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na
mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
§ 12 Statutu nadano następujące brzmienie:
§ 12
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i
odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust.2
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie
Członków Zarządu.
5. 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.
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na
mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka
Zarządu.
d) w § 16 o dotychczasowym brzmieniu:
§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład
Pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków Rady Nadzorczej określany jest przez
Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej. Walne Zgromadzenie może powołać albo odwołać
poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe
wynagrodzenie.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo
wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady
Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być
wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej wynosi trzy
lata. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
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§ 16 Statutu nadano następujące brzmienie:
§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne
Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo
wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady
Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być
wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na
Walnym Zgromadzeniu.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa
uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
e) w § 17 ust.1 o dotychczasowym brzmieniu:
§ 17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Nie
dotyczy to Pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje członków Rady Nadzorczej określa
Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej.
§ 17 ust. 1 Statutu nadano następujące brzmienie:
§ 17
1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
f) w § 18 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed proponowanym
terminem posiedzenia.
§ 18 ust. 5 Statutu nadaje się następujące brzmienie:
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na siedem dni przed
proponowanym terminem posiedzenia. Tryb zwołania i sposób podejmowania uchwał w przypadkach
nagłych określa Regulamin Rady Nadzorczej.
g) w § 18 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być
potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu siedmiu dni od daty oddania głosu.
Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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§ 18 ust. 7 Statutu nadano następujące brzmienie:
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając
swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie oraz przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być
potwierdzone na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
h) w § 28 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
§ 28 ust.1 Statutu nadano się następujące brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Zarząd
może podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
i) dodano się § 31 Statutu w brzmieniu:
§ 31
1. Spółka powstała w wyniku podziału spółki pod firmą: STIGROUP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych przez przeniesienie części majątku STIGROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie wyodrębnionego organizacyjnie w postaci Działów: Sport, Media, IT, jako
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo zawiązanej spółki akcyjnej.
2. Założycielami Spółki są:
1) ŁUKASZ MALETZ,
2) PIOTR RURARZ.
Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Raport miesięczny za wrzesień 2017 roku
W dniu 20 października 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent)
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", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2017 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w dniu 18.10.2017 roku
W dniu 23 października 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent)
przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 36/2017 wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 18.10.2017 roku.
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Zaprzestanie publikacji prognoz i odwołanie prognozy wyników finansowych na 2017 rok
W dniu 25 października 2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent)
poinformował, iż w dniu 25 października 2017 roku podjął decyzję o zaprzestaniu prezentowania
prognoz wyników finansowych i odwołaniu niniejszym prognozy wyników finansowych na rok 2017,
opublikowanych wraz ze strategią Emitenta raportem bieżącym nr 32/2016 z dnia 31 grudnia 2016 r.
Odwołanie prognozy podyktowane jest:
Emitentowi nie udało się sprzedać należności - pakiety należności w ramach "Abonamentu na
Słońce" na warunkach przez niego akceptowalnych, a Zarząd podjął decyzję o podjęciu rozmów w
tym temacie w następnym roku kalendarzowym,
przesunięciem emisji akcji serii G, która jest planowana wraz ze zmianą rynku notowań, po
zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, który Spółka złoży do
regulatora w listopadzie 2017 roku,
pomimo, iż z emisji obligacji Spółce udało się pozyskać łącznie 11.075.000 złotych, to emisja
publiczna obligacji zakończyła się w czwartym, a nie jak pierwotnie zakładała Spółka w drugim
kwartale br.,
przesunięciem programów dotacyjnych dla jednostek sektora sakralnego oraz jednostek
instytucjonalnych samorządu terytorialnego, co spowoduje wpływ środków do Emitenta,
najwcześniej w roku 2018,
szybkie przygotowanie prospektu emisyjnego, związany z tym audyt biegłych rewidentów oraz audyt
prawny spowolnił działania operacyjne działu managerskiego,
przesunięciem na rok 2018 wdrożenia i wykonania montaży termomodernizacji budynków.
Powyższe czynniki wpłynęły na zwolnienie procesu montażu instalacji fotowoltaicznych, ale nie
spowolniły procesu sprzedaży (zawierania umów z klientami), których ilość jest zbliżona do wielkości
prognozowanych. Spółka zamierza w najbliższym czasie zintensyfikować proces montażowy, aby jak
najszybciej wyrównać ilości zawartych umów i zrealizowanych instalacji.
Biorąc pod uwagę plany znaczącego zwiększenia działalności montażowej oraz niepewność warunków
atmosferycznych w najbliższych miesiącach, Zarząd Spółki zdecydował się na zaprzestanie
prezentowania prognoz wyników finansowych na 2017 rok i odwołanie opublikowanej prognozy.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczasowy wynik z wykonania 2017 roku uległ obniżeniu
o więcej niż 25 % poziomu prognozy.
W zakresie prognoz na kolejne lata, Zarząd podejmie decyzje czy Spółka będzie publikowała prognozy
na kolejne lata niezwłocznie po zakończeniu prac nad przygotowaniem Spółki do przeniesienia akcji na
główny parkiet GPW oraz po zbadaniu popytu na objęcie planowanej emisji akcji serii G.
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna potwierdza trafność przyjętych w strategii Spółki kierunków
rozwoju, jednakże biorąc pod uwagę doświadczenia roku 2016 oraz 2017, zakładane wyniki finansowe
zostaną osiągnięte przez Spółkę w okresie późniejszym.

9

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.
Oprócz fotowoltaiki dla klientów domowych B2C i klientów biznesowych B2B Spółka rozpoczęła
sprzedaż w nowej linii biznesowej, którą są usługi termomodernizacji domów dla klientów
indywidualnych. Pierwsze umowy z klientami w tej linii zostały zawarte już na przełomie września i
października br.
Stabilna firma i silna marka to właśnie Columbus Energy. Spółka złożyła Prospekt Emisyjny do
Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przeniesienia akcji z rynku New Connect na rynek regulowany
GPW i emisji publicznej akcji (IPO). Spółka również ze względu na trwające prace związane z publiczną
emisją akcji odwołała prognozy finansowe, ale skutecznie realizuje swoją strategię.
Już teraz dostępne są w ofercie Spółki abonamenty na instalacje produkujące prąd ze słońca za
kwotę około 20 % niższą niż dotychczas. Wynika to ze zmian rynkowych w sektorze fotowoltaiki, między
innymi z ciągłej obniżki cen komponentów. Dlatego też nowy „Abonament na Słońce” Columbus Energy
nie jest już indeksowany, tylko dostępny w stałych, komfortowych opłatach.
Dodatkowo Spółka wprowadziła istotną zmianę technologiczną oferując dla wszystkich klientów
panele fotowoltaiczne nowszej generacji w technologii monokrystalicznej tzw. „full black mono”.
Celem nadrzędnym Spółki jest ukierunkowanie swojej działalności na satysfakcję swoich
Klientów, co już się przekłada na ich lojalność i zwiększenie skali sprzedaży. W każdym tygodniu
sprzedaży Doradcy Energetyczni spotykają się w całej Polsce z Klientami chwalącymi się znacznymi
oszczędnościami, które generują ich instalacje produkujące prąd ze słońca.
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego
w październiku 2017 roku w okresie objętym raportem.
2.1. Raporty EBI
Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu październiku 2017 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

05.10.2017

52/2017

Dojście do skutku emisji obligacji serii D i ich przydział

2.

12.10.2017

53/2017

Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii D

3.

17.10.2017

54/2017

Zakończenie subskrypcji obligacji serii D

4.

19.10.2017

55/2017

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 18.10.2017 roku

5.

20.10.2017

56/2017

Raport miesięczny za wrzesień 2017 roku

W miesiącu październiku 2017 roku nie był publikowany raport okresowy.

2.2. Raporty ESPI
Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu październiku 2017 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

23.10.2017

36/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby
głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
18.10.2017 roku

2.

25.10.2017

37/2017

Zaprzestanie publikacji prognoz i odwołanie prognozy wyników
finansowych na 2017 rok

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 grudnia 2017 roku - raport miesięczny za listopad 2017 roku.
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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 październiku 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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