
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport miesięczny 

z działalności Columbus Energy S.A. 

za miesiąc listopad 2017 roku 
 

Data publikacji raportu: 20 grudnia 2017 roku  
 

 

 

 

 



2 

 

 

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 listopad 2017 roku. W ocenie Zarządu 

Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu listopadzie 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. 

 

 

Spłata pożyczki przez Emitenta  

 

W dniu 6 listopada 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w 
nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku poinformował, iż w dniu 
6 listopada 2017 roku Emitent dokonał, przed planowanym terminem, spłaty spółce prawa handlowego 
(akcjonariuszowi Columbus Energy S.A.) zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł plus odsetek 
umownych. 

 

Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF 

 

W dniu 6 listopada 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, że w dniu 6 listopada 2017 r. złożony został w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o 
zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dopuszczenia 
papierów wartościowych Emitenta - akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, oraz praw do 
akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW. Wniosek został złożony wraz 
z wymaganymi załącznikami, w szczególności z prospektem emisyjnym. 
 

Wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zabezpieczającego obligacje serii C 

 

W dniu 9 listopada 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w 

nawiązaniu do raportu EBI nr 42/2017 z dnia 10.08.2017 r. poinformował, iż w dniu 9 listopada 2017 r. 
otrzymał z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VII Wydziału Gospodarczego 
Rejestru Zastawów postanowienie o wpisie w dniu 2 listopada 2017 r. w Rejestrze Zastawów pod pozycją 
2549708 zastawu na zbiorze istniejących oraz przyszłych wierzytelności Spółki jako zastawcy, 
wynikających z umów z tytułu realizowanej przez zastawcę usługi „Abonament na Słońce” (umowy 
sprzedaży przez Columbus Energy S.A. kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem 
powiązane z umowami na 15-letnie finansowanie) do kwoty zabezpieczenia 1.635.000,00 zł.  
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Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Columbus 

Energy S.A. za rok 2017 

 

W dniu 9 listopada 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
poinformował, iż w dniu 9 listopada 2017 roku do Spółki dostarczono obustronnie podpisany aneks nr 1 
datowany na 31 października 2017 roku do umowy zawartej w dniu 10 lipca 2017 r. z biegłym 
rewidentem na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Columbus Energy S.A. i 

skonsolidowanego za rok obrotowy 2017, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 
34/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku.  

Na mocy przedmiotowego aneksu audytor PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, kod 30-305, przy ul. E. Wasilewskiego 20, nr KRS 0000125073, podmiot wpisany 

pod nr 2696 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego jednostkowego 
Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018. 
 

Złożenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego jako zabezpieczenie obligacji serii D 

 

W dniu 9 listopada 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

poinformował, iż w dniu 9 listopada 2017 r. otrzymał informację o złożeniu w dniu 26 października 2017 
roku wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na zbiorze istniejących oraz przyszłych 
wierzytelności Spółki jako zastawcy, wynikających z umów z tytułu realizowanej przez Spółkę usługi 
„Abonament na Słońce” (umowy sprzedaży przez Columbus Energy S.A. kompletnej instalacji 

fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem powiązane z umowami na 15-letnie finansowanie) do kwoty 

zabezpieczenia 6.802.500 zł (sześć milionów osiemset dwa tysiące pięćset złotych).  

Wartość zbioru na dzień 20.06.2017 r. zgodnie z wyceną niezależnej firmy doradczej wynosi 
16.272.000,00 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) złotych. 
  

Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.  
 

W dniu 12 listopada 2017 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przekazał 
do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za okres od 

01.07.2017 r. do 30.09.2017 roku.  

 

Raport miesięczny za październik 2017 roku.  
 

W dniu 20 listopada 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", przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2017 roku. 
 

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.  



5 

 

Oprócz fotowoltaiki dla klientów domowych B2C i klientów biznesowych B2B Spółka 
kontynuowała rozpoczętą 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).  

 

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. 
 

 

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

w listopadzie 2017 roku w okresie objętym raportem. 

 

2.1.   Raporty EBI 

 

Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu listopadzie 2017 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1. 09.11.2017 57/2017 
Wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów 

zabezpieczającego obligacje serii C 

2. 09.11.2017 58/2017 
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem na badanie 

sprawozdania finansowego Columbus Energy S.A. z rok 2017 

3. 09.11.2017 59/2017 
Złożenie wniosku i wpis zastawu rejestrowego jako 
zabezpieczenie obligacji serii D 

4. 12.11.2017 60/2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. 

5. 20.11.2017 61/2017 Raport miesięczny za październik 2017 r. 

 

W miesiącu listopadzie 2017 roku był publikowany raport okresowy za III kwartał 2017 r. 

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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2.2.   Raporty ESPI 

 

Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu listopadzie 2017 roku 

 

Lp. Data  Numer Temat 

1. 06.11.2017 38/2017 Spłata pożyczki przez Emitenta 

2.  06.11.2017 39/2017 
Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego  
przez KNF 

 

 

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 stycznia 2018 roku - raport miesięczny za grudzień 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 listopadzie 2017 roku 

zostały przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu. 
 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

 

 

Dawid Zieliński    Łukasz Górski         Janusz Sterna 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu        Wiceprezes Zarządu 

 

http://www.newconnect.pl/?page=raporty_spolek_EBI&ncc_index=CLC&id_tr=1&ph_main_content_order=czas&order_type=DESC

