Raport miesięczny
z działalności Columbus Energy S.A.
za miesiąc grudzień 2017 roku
Data publikacji raportu: 20 stycznia 2018 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 grudzień 2017 roku. W ocenie Zarządu
Emitenta podjęte decyzje zarządcze w miesiącu grudniu 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.

Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii A
W dniu 1 grudnia 2017 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy obligacji na
okaziciela serii A (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.115.000 zł. Odsetki od
Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 01.03.2019
roku.
Raport miesięczny za listopad 2017 roku
W dniu 20 grudnia 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 listopad 2017 roku.
Terminowa wypłata odsetek - obligacje na okaziciela serii B
W dniu 29 grudnia 2017 roku nastąpiła terminowa wypłata odsetek za III okres odsetkowy obligacji na
okaziciela serii B (dalej "Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.335.000 zł. Odsetki od
Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 29.03.2019
roku.
Ponadto:
Emitent kontynuował sprzedaż oraz montaż instalacji w ramach programu abonamentowego
oraz płatności za gotówkę. Dodatkowo kontynuowano prace w zakresie rozwoju nowych linii
biznesowych: sprzedaży B2B oraz termomodernizacji.
W grudniu br. otrzymano uwagi i zapytania Komisji Nadzoru Finansowego do złożonego
prospektu emisyjnego, w związku z planowanych przeniesieniem notowań na główny parkiet. Na
wszystkie pytania Spółka udzieliła odpowiedzi.
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Spółka realizuje wprowadzoną wcześniej 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 nadal 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 grudniu 2017 roku w okresie objętym raportem.
2.1. Raporty EBI
Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu grudniu 2017 roku

Lp.

Data

Numer

Temat

1.

01.12.2017

62/2017

Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii A

2.

20.12.2017

63/2017

Raport miesięczny za listopad 2017 roku

3.

29.12.2017

64/2017

Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii B

W miesiącu grudniu 2017 roku nie był publikowany raport okresowy.
W miesiącu grudniu 2017 roku nie były publikowane raporty ESPI.
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 lutego 2018 roku - raport miesięczny za styczeń 2018 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 grudniu 2017 roku zostały
przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.
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Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Janusz Sterna
Wiceprezes Zarządu

4

