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Drodzy  
Akcjonariusze  
oraz Inwestorzy, 

Na początku tego listu chcielibyśmy serdecznie podziękować 
całej organizacji Columbus, za rok 2020, w którym pandemiczny 
rollercoaster codziennie kreował za nas rzeczywistość. To był 
wyjątkowy rok, trudny, wymagający i często frustrujący. Jednak 
zaangażowanie i motywacja naszego zespołu pokazały, jak 
można zagrożenia zamieniać w szanse, a wyzwania niepewnych 
czasów - w walkę o lepszą przyszłość. Jakby nie było, dla nas  
to był rok pełen sukcesów.

Rok 2020 rozpoczęliśmy rozpędzeni po bardzo dobrym 2019 r., 
gdzie zanotowaliśmy ponad trzykrotny wzrost przychodów r/r,  
i  postawil iśmy w organizacji  cel ,  aby ten w ynik przebić  
w kolejnym roku. Oczywiście, pierwsza fala koronawirusa  
i restrykcje z nią związane mocno ograniczyły naszą działalność 
operacyjną, jednak (co było widać po wynikach za drugi i trzeci 
kwartał) udało nam się efektywnie wykorzystać przestrzeń 
między obostrzeniami. 

Jeszcze w 2019 r. pozyskaliśmy znaczącego  inwestora 
do akcjonar iatu Spó łk i .  Do k luczow ych  akcjonar iusz y  
- Januarego Ciszewskiego (JR Holding) i Marka Sobieskiego 
dołączył Piotr Kurczewski, który nie tylko skonsolidował część 
seed’owego  akcjonariatu, ale wniósł wraz z pozostałymi 
inwestorami znaczący kapitał na rozwój organizacji. Dzięki 
temu kapitałowi mogliśmy rozpocząć dynamiczne inwestycje 
na rynku projektantów i deweloperów farm fotowoltaicznych. 
Pozyskaliśmy w tym czasie prawie 1500 MW projektów farm lub 
praw do nich oraz przeszliśmy do negocjacji umów o potencjale 
kolejnych prawie 4500 MW projektów, które - jeśli zsumujemy  
- dają astronomiczną, jak na Polskę, wielkość prawie 6000 MW. 
Jeżeli wybudujemy tylko połowę z nich, to wartość naszych 
własnych elektrowni fotowoltaicznych przekroczy mocno 6 mld 
zł. To bardzo ambitny cel i już dzisiaj rozpoczęliśmy proces, który 
do tego prowadzi. 

Finansowanie budow y farm odby wa się poprzez emisję 
pierwszych na polskim rynku energetycznym Zielonych Obligacji, 
których wartość w pierwszym programie wynosi 500 mln zł,  
a partnerem biznesowym jest Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska. Jest to formuła project-finance, czyli każdy projekt 
jest osobnym przedsięwzięciem biznesowym, bez regresu  
i zabezpieczenia na poziomie spółki-matki, Columbus Energy SA. 
W tym modelu uzyskaliśmy możliwość pozyskania finansowania 
w kwotach wielokrotnie przewyższających aktualną sumę 
bilansową całej Grupy Kapitałowej. Obecnie Columbus jest 

na etapie plasowania Zielonych Obligacji na dodatkowe 200 
mln zł, które przeznaczy w 100% na zakup nowych projektów 
farm fotowoltaicznych lub wiatrowych. Wszystkie te działania 
prowadzą do realizacji naszej strategii ,  czyli akumulacji  
w naszych  aktywach gigawatów zielonej, czystej energii.

Początek roku 2020 przyniósł kolejny krok w realizacji celów 
strategicznych - zainwestowaliśmy w spółkę Nexity. Przed 
Columbusem otworzyła  się przestrzeń do działań w branży 
elektromobilności oraz wytwarzania technologii IT. Doskonale 
wszyscy czujemy, że samochodów elektrycznych będzie 
przybywać, a ten, k to zorganizuje się prawidłowo w tym 
sektorze, tj. będzie generował marżę ze sprzedaży ładowarek 
i będzie rozbudowywał infrastrukturę, zostanie l iderem.  
W branży elektromobilności widzimy trzy poziomy marż: 
pierwszy to jednorazowy zysk ze sprzedaży ładowarek; drugi to 
zysk z inwestycji w ładowarkę (często razem z klientem dzielimy 
się kosztem inwestycji i wchodzimy w relację 50/50); trzeci to 
zysk generowany z ładowań pojazdów elektrycznych, który trafia 
do Nexity, gdzie jesteśmy największym akcjonariuszem. Ważny 
element, czyli system informatyczny, który zarówno daje dostęp 
do usługi ładowania “elektryków”, ale również  szerokie opcje 
zdalnego zarządzania całą infrastrukturą, to właśnie Nexity  
- spółka prowadzona przez Dawida Kmiecika. I chociaż na break 
even przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać (jak w większości 
spółek technologicznych), to wierzymy, że Nexity odegra 
kluczową rolę na polskim rynku elektromobilności.

Sprzedaż naszych produktów i usług odbywa się poprzez bardzo 
rozwinięty procesowo system marketingowo-sprzedażowy. 
To ponad 1000 osób w strukturach sprzedażowych, które 
codziennie pracu ją w te renie z  w ł aśc ic ie lami domów, 
g o s p o d a r s t w  r o l n y c h  i  p r ze d s i ę b i o r c a m i .  To  ze s p ó ł 
marketingowy,  wsparcia sprzedaży i wiele innych zespołów, 
które prowadzą właściciela nieruchomości za rękę i dają dostęp 
do przyszłości. Proces ten jest bardzo złożony i potrzebuje 
specjal istów - tak ,  żeby marka Columbus ciągle mogła 
rosnąć. Oprócz własnego kanału sprzedażowego,  istotną 
rolę w tym procesie odgrywa organizacja Columbus Elite, 
prowadzona przez Pawła Bednarka i Rafała Kołłątaja. Wspólnie 
stworzyliśmy Spółkę, która ma ambicje zintegrować rynek 
sprzedaży agencyjnej w naszej branży. Pozyskiwanie partnerów 
biznesowych, wspólników o ponadprzeciętnych kompetencjach 
daje nam przewagę konkurencyjną. Zdecydowaliśmy wspólnie, 
że większą część generowanych zysków Columbus Elite 
zainwestuje w farmy fotowoltaiczne i pozostawi jako twarde 
ak tywa w Spółce. To war tość długoterminowa, a ciągła 
reinwestycja zysków wytworzy efekt kuli śnieżnej. W przyszłości 
chcemy wspólnie wprowadzić tę Spółkę  na polską giełdę  
i wygenerować tym samym jeszcze większą jej wiarygodność,  
co na pewno przyciągnie świetnych ludzi do organizacji.

Technologia to jedna z k luczow ych war tości ,  jak ie nie 
tylko cenimy w Columbusie , ale też chcemy dostarczać 
bezkompromisowo do naszych klientów. Dlatego w trzecim 
kwar tale zainwestowaliśmy 10 mln euro w spółkę Saule  
i staliśmy się jej największym akcjonariuszem. Olga Malinkiewicz 
w y k r e o w a ł a  m o ż l i w o ś ć  p r z e ł o m u  t e c h n o l o g i c z n e g o  
w odnawialnej energii z perowskitów. Piotr Krych i Ar tur 
Kupczunas byli pierwszymi, którzy przeznaczyli czas, pieniądze 
i wiarę w to, że kiedyś przełomowe odkrycie przeniesie się  
z laboratorium na linię produkcyjną. Dzięki naszej inwestycji, 
ten właśnie etap jest finansowany, a Saule przemienia marzenie 
w biznes. Spółka planuje wejść na polską giełdę, a proces ten 
ma przeprowadzić January Ciszewski i jego JR Holding. Mamy 
ambicje być strategicznym partnerem Saule w dystrybucji 
licencji na wdrożenia produktowe oraz dystrybucji samych 
produktów, opartych o perowskity, co przewiduje zawarta 
umowa inwestycyjna. 

Rok 2020 kończymy ze skonsolidowanymi przychodami  
w wysokości 670 mln zł i wynikiem EBIDTA 99 mln zł. W ciągu 3 
lat nasze przychody urosły ponad dwudziestokrotnie, a EBIDTA 
prawie czterdziestokrotnie! 

Najbliższe miesiące 2021 r. planujemy przeznaczyć na większą 
optymalizację operacyjną oraz wytworzenie usług, k tóre 
pozwolą mocno zdywersyfikować przychody w przyszłości  
i wykreować regularne, stałe przychody od klientów. Dlatego 
zakupiliśmy spółkę obrotu VEO - Vortex Energy Obrót, z koncesją 
na obrót energią , dzięki k tórej możemy technologicznie 
połączyć nasze farmy fotowoltaiczne z Towarową Giełdą Energii  
i finalnie - z odbiorcami końcowymi. Po wyrażeniu przez UOKiK 
zgody na przejęcie tej firmy, będziemy mogli rozpocząć proces 
podpisywania znaczącej ilości umów kompleksowych z naszymi 
klientami na dostarczanie zielonej energii elektrycznej, co 
pozwala nam obsługiwać ich regularnie przez lata.

Usługa Prąd jak Powietrze, która opiera się właśnie o koncesję 
w/w spółki oraz technologię tokenizacji energii, opracowywaną 
przez Nexity,   polega na tym, że energia z fotowoltaik i 
(niezależnie czy z farmy Columbus, czy domowej instalacji) 
może przemieszczać się po sieci i finalnie trafić do samochodu 
elektrycznego z ładowarki lub do innego punktu z licznika 
przyłączonego do spółki obrotu Columbus. To wielki krok dla 
transformacji energetyki w kierunku decentralizacji, w kierunku 
energetyki rozproszonej , prosumenckiej. Ta technologia 
również wspiera rozwój rynku pomp ciepła, które są zasilane 
energią elektryczną i pracują głównie wtedy, kiedy fotowoltaika 
nie pracuje. Usługa Prąd jak Powietrze pozwala bez strat 
zmagazynować w sieci energetycznej energię, którą następnie 
można użyć do zasilenia własnej pompy ciepła. Columbus  
w 2020 r. zamontował pilotażowo kilkadziesiąt pomp ciepła, 
a zdobywając kompetencje i doświadczenie w tym obszarze, 

planuje montaż znaczącej ilości tych urządzeń w najbliższych 
latach - tak , aby osiągnąć pozycję lidera również na tym 
rynku. Również magazyny energii idealnie wkomponowują się  
w zespół technologii OZE dla domu i biznesu. Zdobywamy w tym 
obszarze doświadczenie, jesteśmy pewni, że wraz z wdrożeniem 
prawa opartego o unijną dyrektywę REDII, czas domowych  
i biznesowych magazynów energii nastanie szybciej niż nam się 
wydaje. Konsekwencją tej dyrektywy będzie również otwarcie 
się rynku klastrów energii, które świetnie sprawdzą się dla np. 
spółdzielni mieszkaniowych czy miast i gmin. To na pewno 
czeka nas w 2021 r., gdzie nasze działania z poprzednich 2 lat, 
inwestycje w know-how i doświadczenie przyniosą wymierny 
efekt w wynikach finansowych.

Columbus stoi  przed wie lką szansą przeistoczenia się 
z instalatora fotowoltaiki w solidną i nowoczesną f irmę 
energetyczną. To nowy rynek, który tworzy się na fundamencie 
dekarbonizacji, ochrony klimatu i innowacji technologicznych. 
Zielona rewolucja i czysta ekonomia, jaka za nim stoi, daje 
nam przestrzeń, w której już od lat zdobywamy doświadczenie. 
Zeroemisyjna energetyka, termomodernizacja, elektromobilność 
i zielone technologie to nowe fundamenty gospodarki, a my 
jesteśmy w środku tej zmiany. Chcemy poprawić wyniki w 2021 
r., zbudować nowe filary przychodów i poszukać szansy na 
nowych rynkach – także poza granicami Polski. Wierzymy, że 
jest to dobra droga do zbudowania długoterminowej wartości dla 
nas, inwestorów i społeczeństwa.

Sukces zawsze ma wielu ojców. W przypadku Columbusa, 
każdy w naszej organizacji może pełnoprawnie czuć się ojcem 
sukcesu!mogli maksymalizować budowanie aktywów w Grupie,  
patr ząc n ie  t y lko na jednorazową mar żę w spr zedaż y 
bezpośredniej, ale przedewszystkim długoterminowo, zgodnie  
z Europejskim Zielonym Ładem.  

W minionym kwartale, z myślą o klientach indywidualnych 
i biznesowych, poszerzyliśmy naszą ofertę o nowoczesne  
rozwiązania energetyczne, takie jak: magazyny energii, pompy 
ciepła czy ładowarki do właśnie na tym megatrendzie.

List do akcjonariuszy .

Zarząd  
Columbus Energy S.A. 
 
Dawid Zieliński,  
Janusz Sterna,  
Łukasz Górski

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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33 tysiące 
Klientów w całej Polsce*

169 MW 
/ 241 MW mocy  
w fotowoltaice

Rewolucjonizujemy  
rynek energetyczny  
usługą Prąd jak Powietrze  
z bilansowaniem 1:1  
i tokenizacją energii.

* na koniec roku 2020

Columbus 
dla domu . 

Fotowoltaika
Każdego dnia montujemy ponad 100 
instalacji fotowoltaicznych w całym kraju.

Elektromobilność
Wspieramy niskoemisyjny transport dzięki 
ładowaniu pojazdów elektrycznych ze stacji 
zasilanych prądem z OZE oraz systemem 
IT od Nexity.

Pompy ciepła
Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich domów 
będą pokrywane przez niskoemisyjne źródła, 
takie jak np. pompy ciepła (PEP2040).

Magazyny energii
Stanowią niezbędny element 
transformacji energetycznej.

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020



Farmy  
fotowoltaiczne
Energia z farm fotowoltaicznych trafi  
do biznesu i infrastruktury do ładowania 
samochodów elektrycznych dzięki 
usłudze Prąd jak Powietrze.

Ładowarki  
do elektryków
Prywatne i ogólnodostępne stacje ładowania 
wraz z systemem do zarządzania od Nexity.

Rewolucjonizujemy  
rynek energetyczny  
usługą Prąd jak Powietrze  
z bilansowaniem 1:1  
i tokenizacją energii.

3

72 MW 
mocy w instalacjach 
biznesowych  
i farmach PV

Columbus 
dla biznesu . 

Fotowoltaika
dla małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw w całej Polsce. 
Dla każdego :)

Power Lease 
Agreement
Koncesjonowana produkcja energii 
elektrycznej bezposrednio w miejscu 
produkcji.
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Jakość  
Columbus .

Gwarancja  
Totalna - 15 lat
Nasi Klienci są spokojni,  
dzięki wyjątkowej, 15-letniej 
gwarancji od Columbus.

Instalacje 
hybrydowe
Fotowoltaika z hybrydowym 
inwerterem pozwala  
na magazynowanie i inteligentne 
zarządzanie energią.

Technologia  
MWT - 0% ołowiu,  
100% ekologii
Technologia paneli PV, która uchwyci 
każdy promień słońca. Wydajna  
od wschodu do zachodu słońca.

Columbus  
Safe 
Bezpieczeństwo to nasz 
priorytet. Każdą instalację 
zabezpieczamy stickerem 
samogaszącym.

Prąd jak  
Powietrze
Udostępnimy Klientom 
bilansowanie 1:1 
nadwyżek energii z PV 
oraz ich tokenizację.

Columbus  
Care
Kompleksowa obsługa 
Klienta nagrodzona w 2020 r. 
Godłem Teraz Polska.

100% energii  
z farm PV
W ramach usługi Prąd jak 
Powietrze dostarczamy naszym 
Klientom zieloną energię.

4 Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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Zdobyte 
nagrody .

Mistrz GPW 2019
Głosami internautów otrzymaliśmy 
tytuł Mistrza GPW 2019 jako pierwsza 
spółka z branży OZE w historii plebiscytu 
organizowanego przez „Puls Biznesu”  
i portal Bankier.pl.

Godło Teraz Polska 
Kompleksowa obsługa Klienta Columbus Care 
została nagrodzona Godłem Teraz Polska, 
które przyznawane jest produktom, usługom 
i innowacjom wyróżniającym się na rynku 
krajowym.

EY Innowacyjny  
Przedsiębiorca Roku
Zwycięzcą 18. edycji konkursu EY  
Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe 
Technologie / Innowacyjność został Prezes 
Zarządu Columbus Energy, Dawid Zieliński.

Spółka roku  
NewConnect
W konkursie Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” 
otrzymaliśmy statuetkę Byka i Niedźwiedzia  
za najlepszą Spółkę z NewConnect w 2019.  
Stopa zwrotu akcji Columbus wyniosła  
ponad 800%.

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020



COVID-19 
Proof .
Transformacja  
w czasie pandemii 

Zabezpieczenie  
i optymalizacja łańcucha  
dostaw
Podsumowując rok 2019 zaznaczyliśmy, jak ważne było 
dla nas stworzenie bezpiecznego i spójnego łańcucha 
dostaw. Bezpośrednie kontakty z dostawcami pozwoliły 
nam na utrzymanie odpowiedniego stanu zapasów.  
 
W 2020 r. zoptymalizowaliśmy dotychczasowy łańcuch 
dostaw - transport kolejowy zastąpiliśmy morskim  
oraz postawiliśmy na transport intermodalny w kraju 
(kolejowy i drogowy), dzięki czemu wygenerowaliśmy 
oszczędności sięgające blisko 1 mln zł.

Dostosowanie  
do procedur COVID  
i bezpieczeństwo
Zrealizowanie testów na SARS-CoV-2 dla  
blisko 100% członków organizacji umożliwiło  
nam szybszy powrót do pracy w biurze i w terenie.  
Nadal korzystamy z pracy zdalnej, kiedy  
jest to uzasadnione zdrowotnie i biznesowo.  
Wyposażyliśmy pracowników w niezbędne środki 
ochrony osobistej i wprowadziliśmy wymagane 
procedury. Z Klientami spotykamy się  
zarówno w terenie, jak i online.

Nowe centrum  
logistyczne
Transformacja objęła uruchomienie nowego 
magazynu centralnego i optymalizację jego działania. 
Zmiany to m.in. wprowadzenie wewnętrznego 
e-sklepu, wdrożenie nowych standardów pracy  
i upłynnienie funkcjonowania.  
 
Usprawniony proces logistyczny i montażowy 
widoczny w innowacjach produktowych 
wygenerował ponad 3 mln zł oszczędności.

Transformacja  
cyfrowa
Przeprowadziliśmy transformację  
cyfrową w procesach wewnętrznych.  
Dzisiaj 100% zgłoszeń do zakładów 
energetycznych (które akceptują taką formę) 
oraz umów kredytowych wysyłamy w formie 
elektronicznej.  
 
Skróciliśmy czas wybranych procesów prawie 
o 70%, co przykładowo na samych przesyłkach 
kurierskich pozwoliło nam zaoszczędzić  
ok. 300 tys. zł w skali roku.

GreenPrint
To autorskie narzędzie IT do podpisywania 
dokumentów z Klientami, Partnerami 
oraz wewnątrz organizacji. Green Print 
został doceniony przez Kapitułę Konkursu 
Carbon Footprint Challenge Awards 2020 
wyróżnieniem w kategorii funkcjonalności 
ograniczającej ślad węglowy organizacji.
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Columbus  
tworzą LUDZIE . 300 

etatowych  
doradców  
energetycznych

500 
współpracowników  
w ramach  
Columbus Elite

140 
agentów  
zewnętrznych

940  
doradców  
energetycznych  
w terenie

800  
pracowników  
etatowych  
Columbus

120 
pracowników  
podwykonawców 
dedykowanych  
dla Columbus

920  
pracowników  
stacjonarnych

330  
ekip  
instalatorów

300 
instalatorów  
w ekipach  
monterskich 
wewnętrznych  

680 
instalatorów  
w ekipach  
monterskich 
zewnętrznych  

200 
osób u podwykonawców 
farm fotowoltaicznych 

100  
wykwalifikowanych  
managerów  
i kierowników 

w ramach grupy 
kapitałowej Columbus

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020

ponad

3000 
pracowników,  
współpracowników  
i partnerów tworzy  
Columbus
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Marki  
Columbus .
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perowskity
technologia 
sprzedaży

bilansowanie 1:1

gotowe projekty 
domówfarmy  

fotowoltaiczne

elektromobilność 
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Potencjał portfela farm 
fotowoltaicznych Grupy Columbus 
Energy na różnym etapie rozwoju.

5848 MW
Projekty Spółki od 2020 r. 
aktywnie uczestniczą w aukcjach 
organizowanych przez Urząd 
Regulacji Energetyki.

Aukcje OZE

Część obligacji spełnia kryteria GBP,  
z których wpływy przyczyniają się  
do zrównoważonego rozwoju zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
International Capital.

Green Bonds 
Principles

Emisja zielonych obligacji NEI  
w pierwszym etapie to 500 mln zł.

500 mln zł

9

NEI . New Energy Investments inwestuje  
w długoterminowe aktywa w ramach grupy Columbus.

Zielony p
rąd  

u odbiorców 

energii.

Dzię
ki k

oncesji 

na obrót e
nergią 

zie
lony p

rąd tr
afi 

do odbiorców.
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Przed uzyskaniem 
warunków przyłączenia  

do sieci

Po uzyskanych warunkach 
przyłaczenia do sieci  

lub w trakcie uzyskiwania
W trakcie budowy W eksploatacji

Zakupione lub rozwiajne samodzielnie przez Columbus  186 MW  514 MW  63 MW  34 MW  797 MW

Zgodnie z zawartymi umowami z deweloperami 465 MW 298 MW   763 MW

Po podpisanych term-sheet z deweloperami - w trakcie negocjacji 4 028 MW 260 MW    4 288 MW

4 679 MW 1 072 MW 63 MW 34 MW

5 848 MW

NEI . Portfel rozwijanych projektów  
farm fotowoltaicznych

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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Zielone  
Obligacje .

Pierwsza na krajowym rynku kapitałowym  
emisja Zielonych Obligacji gdzie 100% kapitału 
jest inwestowana w zielone źródła wytwórcze.

Środki z emisji zostaną przeznaczone  
na finansowanie budowy farm fotowoltaicznych 
w formule „project-finance”.

We wrześniu 2020 r. spółka New Energy Investments zawarła  
z domem maklerskim BOŚ Bank umowę programu emisji obligacji 
do 500 mln zł, które mają spełniać kryteria dotyczące zielonego 
długu (Green Bond Principles). 200 MLN

Środki pozyskane w ramach emisji 
zostaną przeznaczone na zakup 
dewelopowanych projektów farm 
fotowoltaicznych.

500 MLN

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020



Partnerstwo  
dla przyszłości

#thinkpeople

#thinkpower
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Paweł 
Bednarek

Rafał 
Kołłątaj

Columbus Elite  
jest to spółka w ramach  
Grupy Kapitałowej  
integrująca współpracowników 
oferujących produkty  
i usługi Columbus.
Partnerami binesowymi są Paweł Bednarek i Rafał Kołłątaj, 
będący również akcjonariuszami Columbus Elite.  
Wspólnie tworzymy technologie sprzedażowy i rozwijamy  
nowe projekty tak jak np. Zielona Franczyza.

Columbus

Elite .

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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+981%
Wzrost liczby  
zamontowanych  
instalacji  
fotowoltaicznych w porównaniu do roku 2019

Ponad  

500  
współpracowników  
na terenie  
całego kraju

Dynamiczny  
rozwój  
ogólnopolskiej  
sieci sprzedaży

w 16 
województwach

48 MW  
zamontowanych  
w Columbus 
sprzedanych przez  
współpracowników  
Columbus Elite

Columbus

Elite .
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Saule Technologies jest pionierem  
w komercjalizacji ogniw perowskitowych. 
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Olga 
Malinkiewicz
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Saule .

Ukończona została pierwsza 
komercyjna linia produkcyjna. 
W 2021 roku rozpocznie 
się sprzedaż pierwszych 
produktów.

Start linii  
produkcyjnej

Podpisanie umowy z Klientem  
na realizację pierwszej na świecie 
instalacji fotowoltaicznej łamaczy światła 
zintegrowanej z ogniwami perowskitowymi. 
Instalacja zostanie wyposażona  
w zaawansowane systemy automatyki 
budynkowej i stację pogodową.

Pierwsza  
instalacja BAPV

IoT
Rozpoczęcie projektu o wartości 
4,35 mln euro, dedykowany 
nowoczesnym rozwiązaniom 
Internet of Things.

Zgodni z RoHS
Ogniwa Saule Technologies otrzymały 
pozytywny wynik testów RoHS na 
zawartość szkodliwych substancji,  
a w marcu firma dołączyła do inicjatywy 
PVthin, rozwijającej niskoemisyjną 
fotowoltaikę cienkowarstwową, 
nadającą się do recyklingu. 

Columbus
Columbus zainwestował  
10 mln euro w Saule Technologies 
zostając największym akcjonariuszem 
z prawem pierwszeństwa 
komercjalizacji produktów.

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020



Saule Technologies jest pionierem  
w komercjalizacji ogniw perowskitowych. 
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Saule .

List intencyjny z miastem Piastów 
na realizację infrastruktury OZE  
i e-mobility. Rozpoczęcie 
kampanii “Systemowej 
Transformacji Energetycznej”  
do 50 polskich miast i gmin.

Miasta i gminy 
Klientami Saule

Światowa premiera kinetycznej 
fasady “łamaczy światła”  
z ogniwami perowskitowymi. 
Pierwsza komercyjna 
realizacja zostanie 
zrealizowana w Lublinie.

Pierwszy 
produkt

Rozpoczęcie sprzedaży licencji 
dystrybucyjno-produkcyjnej na 
“łamacze światła” na rynki na 
całym świecie. Pierwsze listy 
intencyjne zostały już zawarte.

Solarne  
łamacze światła

Założycielka i CTO Saule 
Technologies -  Olga Malinkiewicz 
była prelegentką na konferencji  
Carbon Footprint Summit  
w Krakowie. 

CFS 2020

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020



Dawid  
Kmiecik

16

Nexity .

Nexity jest jednym z liderów 
udostępniania usługi ładowania 
samochodów na prąd.

Elektromobilność

System Nexity to poteżne IT 
oparte o standardy protokołów 
producentów infrastruktury 
EV dzięki czemu możliwe jest 
rozlicznie milionów transakcji.

Zarządzanie  
infrastrukturą

Dzięki współpracy z Columbus 
Nexity ma możliwość rozwijania 
i wdrażania autorskiego systemu 
IT opartego o tokenizację  
u Klientów Columbusa.

Blockchain  
w energetyce

Colu
m

bus E
nerg

y m
a 

    
    

    
    

    
w sp

ółce

32
,98%

Columbus 
Columbus jest największym 
akcjonawiuszem i inwestorem  
Nexity Global.

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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Rozwój Nexity  
w 2020 .

Reorganizacja struktury firmy,  
zwiększenie wyspecjalizowanej 
kadry, nowi inżynierowie  
i managerowie.

Zespół
Otwarcie nowych projektów 
R&D zarówno softwarowych 
jak i hard warowych oraz 
blockchain.

Badania 
i rozwój

Poszerzenie sieci stacji ładowania 
dostępnych w Platformie Nexity.  
W punktach z oprogramowaniem 
Nexity zrealizowano w 2020 r. łącznie 
70 tys. sesji ładowania o łącznej 
energii 1,08 GWh. Zrealizowano  
blisko 2500 ticketów. 

70 tys.  
sesji ładowania

Realizacja programu Pilot Maker  
Electro ScaleUp dla PGE Nowa 
Energia.  

Pilot Maker 
Electro ScaleUp

Zaprojektowanie i zrealizowanie 
prototypu terminala ładowania 
dla technologii HPC. Nawiązanie 
współpracy z Volkswagen  
Group Polska i ESV S.A. 

Prototyp 
terminala HPC

Udział w Carbon Footprint Summit 
2020 - nagroda za działania  
na rzecz zrównoważonego rozwoju  
i środowiska.

Nagroda na Carbon 
Footprint Summit
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* Na podstawie umowy z Vortex Energy - obrót. W oczekiwaniu na zgodę UOKiK.18

Columbus  
Obrót .

Sprzedaż  
zielonej energii
Dzięki współpracy będziemy mogli 
sprzedawać energię z naszych farm 
PV na Towarowej Giełdzie Energii.

Tokenizacja 
energii
Pozwolenia i umowy posiadane 
przez Spółkę dają nam możliwość 
wprowadzenia nowych usług  
- takich jak tokenizacja energii  
i bilansowanie 1:1

Przesyłanie 
energii
Posiadamy wszystkie pozwolenia  
na to, aby energia z naszych farm 
OZE była przesyłana przez TGE  
do naszych Klientów.

Colu
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y m
a 

    
    

    
    

  w
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ółce

10
0%
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Nowa jakość  
projektów
W ramach podpisanego porozumienia 
Columbus wejdzie na rynek pierwotny 
domów przejmując biznes  
od Archeton Sp. z o.o. 

Razem z marką Archeton i Założycielem tej spółki, 
Columbus chce zbudować biznes oparty o nową 
jakość sprzedaży gotowych projektów domów.  
Na potrzeby przyszłej współpracy zostanie  
powołana nowa spółka akcyjna Joint Venture. 

Archeton Sp. z o.o. jest dzisiaj jednym z liderów, 
działającą na rynku gotowych projektów domów,  
na rynku polskim rynku od 1991 r., która opracowuje 
 i sprzedaje gotowe projekty domów jednorodzinnych. 

* po zawarciu umowy19

Archeton .

160 tys.  
domów 
powstało do tej pory według  
projektów Archetonu.

1700 
projektów 
gotowych domów  
jednorodzinnych, garaży  
i pawilonów handlowych.

30 lat 
doświadczenia
na rynku gotowych  
projektów domów  
i obiektów komercyjnych.
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iał    
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85%

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020



20

Grupa  
Kapitałowa .
94 spółki w Grupie 
Columbus Energy 

perowskity

20
%

kredyty, pożyczki, 
leasingi.

10
0%

technologia 
sprzedaży

50
%

obrót energii

10
0% w trakcie pro

cesu zakupowego

gotowe projekty 
domów

85%
 w tr

akc
ie pro

cesu zakupowego

farmy  
fotowoltaiczne

10
0%

elektromobilność

32
,98%

PPA i PLA

10
0%

86 spółek
w grupie, w tym spółki 
dedykowane do projektów 
farm fotowoltaicznych

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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Zarząd .

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Założyciel i prezes Columbus Energy. 
Przedsiębiorcą jest od 2009 r. W ciągu 6 lat 
działalności Columbus Energy przeprowadził rozwój 
i transformację spółki notowanej na NewConnect, 
osiągając spektakularny sukces biznesowy. 
Ceniony ekspert w branży nowoczesnej energetyki, 
członek Rady Programowej OZE Power, zwycięzca 
prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku 
2020 w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność. 
Żyje w zgodzie z wartościami, które stanowią też 
DNA Columbus: tempo, talent, troska, technologia. 
Jego wizją, którą realizuje m.in. poprzez  
Fundację Carbon Footprint, jest neutralizacja  
śladu węglowego. 

Janusz Sterna 
Wiceprezes Zarządu

Prawie 20 lat doświadczenia w branży 
energetycznej i finansach. Brał udział  
w kilkudziesięciu transakcjach kapitałowych jako 
doradca dla inwestorów polskich i zagranicznych 
lub współinwestor na kwotę ponad 10 mld zł. 
W latach 2006-2008 Dyrektor ds. Konsolidacji 
Polskiej Grupy Energetycznej, a następnie 
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju 
PGE Energetycznej, a następnie Dyrektor 
Departamentu Strategii i Rozwoju PGE.

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

Od 2009 roku pełni funkcje  
zarządcze w spółkach inwestycyjnych.  
Od 2014 roku w branży energetycznej  
i OZE, a od 2016 roku również  
w obszarze inwestycji kapitałowych.

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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Rada nadzorcza .

Paweł 
Urbański  
Przewodniczący

Leszek 
Leńko

Radosław 
Żemło

Jerzy 
Ogłoszka

Łukasz  
Kaleta

Piotr  
Kurczewski 

Marcin  
Dobraszkiewicz

Piotr 
Krupa
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Stan od dnia 11.03.2021 r.

 * bezpośrednio i pośrednio poprzez GEMSTONE S.A.

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o.

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez POLSYNTES Sp. z o.o.

Akcjonariat .

Dawid 
Zieliński *

28,59%

January 
Ciszewski **

24,55%

Piotr  
Kurczewski
18,53%

Janusz 
Sterna ***

3,75%

Marek  
Sobieski
5,98%

Pozostali  
akcjonariusze
18,6%

75,42 %
Akcjonariusze posiadający 

 tj. Dawid Zieliński,  
GEMSTONE S.A.,  
January Ciszewski,  
JR HOLDING ASI S.A.,  
Piotr KurczewskI,  
Janusz Sterna  
i POLSYNTES Sp. z o.o.  

- działają w Porozumieniu

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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Przychody, aktywa  
i zysk spółki .

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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Przychody, aktywa  
i zysk spółki .
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tys. PLN tys. EURO

2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

Przychody ogółem 8 369 30 713 62 834 213 906 664 123 49 725 148 434

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 3 618 3 604 18 718 88 509 4 351 19 782

Amortyzacja 9 30 55 1 917 4 627 446 1 034

EBITDA 39 3 648 3 259 20 635 93 135 4 797 20 816

Zysk (strata) brutto -84 2 750 1 847 15 101 79 354 3 510 17 736

Podatek dochodowy -2 570 427 2 935 14 914 682 3 333

Zysk (strata) netto -82 2 180 1 420 12 167 64 440 2 828 14 403

Przepływy pieniężne netto, razem 1 269 -1 023 2 035 17 228 21 215 4 005 4 742

Aktywa/Pasywa razem 75 986 34 069 46 007 161 907 469 246 38 020 101 683

Aktywa trwałe 69 596 20 727 24 477 35 510 209 637 8 339 45 427

Aktywa obrotowe 6 390 13 343 21 530 126 397 259 610 29 681 56 256

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 349 325 2 360 19 589 40 804 4 600 8 842

Zapasy 298 686 471 51 528 120 776 12 100 26 171

Należności krótkoterminowe 4 699 12 332 18 699 54 780 97 955 12 864 21 226

Należności długoterminowe 523 12 329 15 995 16 587 33 067 3 895 7 165

Zobowiązania długoterminowe 0 12 862 4 270 30 445 118 945 7 149 25 775

Zobowiązania krótkoterminowe 2 041 5 821 25 078 97 817 249 344 22 970 54 031

Kapitał własny 73 945 15 386 16 660 33 646 100 957 7 901 21 877

Kapitał podstawowy 72 864 76 507 76 507 76 507 76 507 17 966 16 579

Jednostkowe podstawowe  
dane finansowe .
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22,18

2016 2017 2018 2019 2020 2021

87,84 62,74
142 125

2 738 442 630 zł

566,72

w mln PLN

Stan na 22 marca 2021 roku.

Kapitalizacja 
spółki .

2 738 442 630 zł
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Środowisko  
/ CSR .

Partner Główny Carbon  
Footprint Summit 2020
Carbon Footprint Summit 2020 wraz z Przestrzenią 
Partnerską Odpowiedzialnego Biznesu Fair Job 
Fairs to wyjątkowa platforma łącząca świat nauki, 
technologii, aktywizmu społecznego i biznesu. 
Eksperci z wielu branż i środowisk przedstawili 
najnowsze trendy i inspirujące rozwiązania 
wpływające na obniżanie śladu węglowego.  
Ze względu na praktyczny charakter wydarzenia 
oraz biznesowy kontekst planujemy zacieśnić 
dalszą współpracę z organizatorem - Carbon 
Footprint Foundation również w zakresie mierzenia 
i neutralizacji śladu węglowego naszej organizacji.

Carbon Footprint Foundation  
partnerem społecznym zielonej 
transformacji

Grupa Columbus dzięki stałej współpracy z Carbon 
Footprint Foundation otrzymuje profesjonalne 
partnerstwo i wsparcie zielonej transformacji 
biznesu w Polsce. 

173 tys zł na profilaktykę  
nowotworową

Od 2019 roku przekazujemy 10 zł z każdej 
zamontowanej instalacji na cele statutowe  
Fundacji Krok przed Rakiem.  
Tym samym, jak dotąd przekazaliśmy ponad  
173 tys. zł na profilaktykę nowotworów.

184 tys.  
ton CO2

Ilość śladu węglowego rocznie 
zaoszczędzonego przez Klientów 
Columbus dzięki produktom  
i usługom dostarczonym  
przez Columbus.

100% 
profilaktyki raka  
szyjki macicy

W Dniu Kobiet przekazaliśmy Koleżankom 
zatrudnionym w Columbus łącznie  
420 zestawów pobraniowych do cytologii 
płynnej jednowarstwowej LBC, który pozwala 
na precyzyjne wykrycie nieprawidłowych 
komórek szyjki macicy.

8,4 mln  
drzew
tyle drzew absorbuje ilość CO2 

niewyemitowaną do atmosfery 
dzięki Klientom Columbus.

1,3 mln 
ton CO2

Ślad węglowy polskiej energetyki  
do 2050 roku dzięki już działającym  
i produkującym czystą energię  
farmom fotowoltaicznym  
od Columbus.

zmniejszymy o

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020
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Oświadczenie  
zarządu .

Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020

Oświadczenia Zarządu  
o prawidłowości  
danych 
Działając jako Zarząd Columbus Energy S.A., na podstawie 
§5 pkt 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 
oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne 
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Columbus Energy S.A. i standardami uznawanymi w skali 
międzynarodowej.  Oświadczamy także, iż dane zawar te  
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odzwierciedla 
ją w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową  
i finansową Columbus Energy S.A. oraz jej wynik finansowy. 
Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Columbus 
Energy S.A. zawierające informacje dotyczące Grupy Kapitałowej 
Columbus Energy zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym 
opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną 
działalnością.

Oświadczenia Zarządu  
o wyborze firmy  
audytorskiej 
Działając jako Zarząd Columbus Energy S.A., na podstawie 
§5 pkt 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 
oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej 
badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi 
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz, że firma 
audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego 
sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
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Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych 
dochodów 

  Nota 01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2019 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży  4.1 654 765,37 209 974,85 

Pozostałe przychody  4.3 9 358,10 3 931,20 

Razem przychody z działalności operacyjnej    664 123,47 213 906,05 

Amortyzacja   -4 626,66 -1 916,99 

Zużycie surowców i materiałów   -282 925,99 -95 318,63 

Usługi obce   -236 296,85 -74 343,71 

Koszty świadczeń pracowniczych  4,2 -25 158,53 -10 157,32 

Podatki i opłaty   -857,15 -199,54 

Pozostałe koszty rodzajowe  -8 346,11 -4 368,05 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów   -12 759,47 -7 498,16 

Pozostałe koszty 4.4 -4 643,92 -1 385,81 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej    88 508,80 18 717,84 

Koszty finansowe  4.5 -9 154,78 -3 616,43 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem    79 354,02 15 101,41 

Podatek dochodowy  4.6 14 913,65 2 934,80 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej   64 440,37 12 166,61 

ZYSK (STRATA) NETTO    64 440,37 12 166,61 

Zysk (strata) netto przypadająca:  64 440,37 12 166,61 

Akcjonariuszom jednostki dominującej  64 440,37 12 166,61 

Udziałom niedającym kontroli  0,00 0,00 

Inne całkowite dochody  64 440,37 12 166,61 

Zysk / strata netto na akcję (w zł/gr na jedną akcję)     

Zwykły  4.7 1,59 0,30 

Rozwodniony  4.7 0,71 0,25 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki 

AKTYWA Nota 31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa trwałe         

Rzeczowe aktywa trwałe  5.1 1 943,98 459,65 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 5.1 18 526,76 5 248,38 

Wartość firmy  5.2 3 833,36 3 833,36 

Pozostałe aktywa niematerialne  5.2 33,54 124,25 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych 5.3 151 855,64 9 257,60 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego   0,00 0,00 

Pozostałe aktywa  376,75 0,00 

Pozostałe aktywa finansowe  5.4 0,00 0,00 

Udzielone pożyczki 5.4 33 066,61 16 587,22 

Aktywa trwałe razem      209 636,65 35 510,45 

    

Aktywa obrotowe       

Zapasy  5.5 120 775,53 51 528,21 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  5.6 97 380,78 51 966,37 

Pozostałe aktywa finansowe  5.4 74,80 500,00 

Należności z tytułu podatku dochodowego   0,00 0,00 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe 5.4 574,37 2 813,77 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  5.7 40 804,07 19 588,57 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu  0,00 0,00 

Aktywa obrotowe razem      259 609,55 126 396,91 

    

Aktywa razem    469 246,20 161 907,36 

 

PASYWA Nota 31.12.2020 31.12.2019 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA           

KAPITAŁ WŁASNY    

Wyemitowany kapitał akcyjny  5,8 76 506,97 76 506,97 

Akcje własne   0,00 0,00 

Kapitał rezerwowy   -37 212,61 -40 083,67 

Zyski zatrzymane   61 662,82 -2 777,55 

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM   100 957,17 33 645,75 

Zobowiązania długoterminowe    

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 5.12 1 896,13 420,13 

Kredyty i pożyczki 5.9 105 254,31 18 538,31 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5.10 0,00 7 484,98 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 5.13 27,02 12,82 

Zobowiązania z tytułu leasingu 5.11 11 767,51 3 988,40 

Zobowiązania długoterminowe razem       118 944,96 30 444,63 
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Zobowiązania krótkoterminowe        

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  5.14 65 895,79 40 269,92 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5.10 7 962,17 80,08 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe   5.9 80 292,22 9 794,66 

Bieżący podatek dochodowy  13 650,23 3 236,03 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 5.13 2 921,82 513,80 

Zobowiązania z tytułu leasingu 5.11 6 476,30 1 297,62 

Zaliczki od kontrahentów    5.14 26 595,28 16 071,35 

Zobowiązania kontraktowe z niezakończonych świadczeń 5.14 27 559,87 23 170,62 

Pozostałe zobowiązania  5.14 17 990,39 3 382,92 

Zobowiązania krótkoterminowe razem      249 344,07 97 816,98 

ZOBOWIĄZANIA RAZEM   368 289,03 128 261,62 

    

PASYWA RAZEM   469 246,20 161 907,36 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane  Razem 

STAN NA 01 STYCZNIA 2019 76 506,97 -44 930,19 -14 917,08 16 659,62 

podział wyniku za 2018 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 

emisja akcji  0,00 0,00 0,00 0,00 

korekta wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

wycena elementu kapitałowego w 
instrumentach zamiennych na akcje 

0,00 3 736,94 0,00 3 736,94 

program motywacyjny dla pracowników 0,00 1 082,57 0,00 1 082,57 

nabycie jednostek zależnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe 0,00 27,01 -27,01 0,00 

zysk /(strata)netto 0,00 0,00 12 166,61 12 166,61 

STAN NA 31 GRUDNIA 2019 76 506,97 -40 083,67 -2 777,55 33 645,75 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

STAN NA 01 STYCZNIA 2020 76 506,97 -40 083,67 -2 777,55 33 645,75 

podział wyniku za 2019 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 

emisja akcji  0,00 0,00 0,00 0,00 

korekta wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

wycena elementu kapitałowego w 
instrumentach zamiennych na akcje 

0,00 2 054,06 0,00 2 054,06 

program motywacyjny dla pracowników 0,00 817,00 0,00 817,00 

nabycie jednostek zależnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

zysk /(strata)netto 0,00 0,00 64 440,37 64 440,37 

STAN NA 31 GRUDNIA 2020 76 506,97 -37 212,62 61 662,82 100 957,18 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

 31.12.2020 31.12.2019 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ     

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 79 354,02 15 101,41 

Amortyzacja 4 626,66 1 916,99 

Odsetki i udziały w zyskach 3 761,10 1 996,91 

Zysk/strata z udziałów z działalności inwestycyjnej 0,00 -2 081,78 

Zysk/strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych -3 864,00 -3 864,00 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 2 422,22 276,30 

Zmiana stanu zapasów -69 247,32 -51 057,03 

Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności -41 130,25 -33 267,63 

Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań 55 146,52 76 717,79 

Pozostałe przepływy  1 380,31 1 082,57 

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej  32 449,24 10 685,54 

Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty 3 505,27 -627,78 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 28 943,98 10 057,76 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ     

Nabycie wartości niematerialnych -1 440,48 -760,59 

Udzielone pożyczki -24 977,24 -3 405,64 

Inwestycje w jednostkę stowarzyszoną i powiązanych -142 879,04 -7 046,39 

Wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji 0,00 0,00 

Odsetki otrzymane 71,94 0,00 

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek  11 289,69 0,00 

Wpływy ze zbycia udziałów 0,00 3 700,00 

Połączenie jednostek gospodarczych 0,00 0,00 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -157 935,12 -7 512,62 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ     

Otrzymane kredyty i pożyczki 179 210,74 25 116,00 

Spłaty kredytów i pożyczek -22 600,00 -4 144,47 

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych 0,00 0,00 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 7 555,55 

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 -11 075,00 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -4 991,10 -1 548,10 

Spłata odsetek -1 413,00 -1 221,00 

Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 150 206,64 14 682,98 

ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 21 215,49 17 228,12 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 19 588,57 2 360,44 

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0,00 0,00 

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 40 804,07 19 588,57 
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego  

1. Informacje ogólne  

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem finansowym Spółki Columbus Energy S.A.  

Columbus Energy S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce. Siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności 

spółki znajduje się pod adresem: 

COLUBUS ENERGY S.A. 

ul. Jasnogórska 9 

31-358 Kraków 

Columbus Energy S.A jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. i jednocześnie jest 

jednostką dominującą najwyższego szczebla. Nie ma większościowego akcjonariusza, który byłby stroną kontrolującą 

Spółkę. 

Spółka prowadzi działalność w głównie w zakresie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dla osób 

fizycznych, firm i innych instytucji. 

Wszelkie informacje prasowe, raporty finansowe i inne informacje dostępne są w zakładce Relacje inwestorskie na 

naszej stronie internetowej: www.columbusenergy.pl 

 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Oświadczenia o zgodności z MSSF 

Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki Columbus Energy S.A. zostało sporządzone w oparciu o Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

Podstawa prawna sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

Prezentowane sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową i majątkową Spółki Columbus Energy S.A. 

na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za rok 

zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2019 roku. 

Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego 

Waluta pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Dane w 

sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane 

z większą dokładnością  

Kontynuacja działalności  

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy. Zarząd Spółki na dzień zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji 

działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. 

http://www.columbusenergy.pl/
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Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego  

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji dnia 22 marca 2021 r. Do czasu odbycia 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zatwierdzenia Zarząd jest uprawniony do zmiany i ponownej publikacji 

sprawozdania finansowego. 

Podstawa wyceny 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz dokonania 

szacunków i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane w sprawozdaniu 

finansowym. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym 

przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Uzyskane w ten sposób 

oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i osądy księgowe 

podlegają regularnej ocenie. Istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i szacunkach 

zostały przedstawione jako element poszczególnych not objaśniających do sprawozdania finansowego. Przyjęte 

przez Spółkę zasady rachunkowości są spójne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 

 Sytuacja związana z pandemią wirusa SRS-COV-2 

Zgodnie z rekomendacjami ESMA oraz Komitetu Standardów Rachunkowości, w związku z pojawieniem się przesłanki 

w postaci wybuchu pandemii oraz niepewności jakie ona wygenerowała, na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka 

zweryfikowała dokonane osądy i oszacowania oraz inne założenia stosowanych zasad rachunkowości. 

W szczególności, uwzględniając istniejące i przewidywane skutki pandemii na działalność Spółki, rozważono 

następujące kwestie:  

‒ Przeanalizowano kluczowe założenia przeprowadzonych testów pod kątem utraty wartości inwestycji w 

spółki zależne. Nie zidentyfikowano konieczności ujęcia odpisów z tytułu utraty ich wartości na dzień 31 

grudnia 2020 r.  

‒ Nie stwierdzono potrzeby zmiany szacunków dotyczących okresów ekonomicznej użyteczności i stawek 

amortyzacyjnych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.  

‒ Nie dokonano zmiany osądów stosowanych do wyceny zobowiązań z tytułu leasingu. Zarząd Spółki uznał, 

że okres leasingu przyjęty do wyceny zobowiązania leasingowego z tytułu umów najmu na czas nieokreślony 

właściwie odzwierciedla najbardziej prawdopodobny okres leasingu, uwzględniając przy tym wszystkie fakty 

i okoliczności związane z wybuchem pandemii. Ponadto, w 2020 r. Spółka nie otrzymała ani nie udzieliła ulg 

czynszowych ani nie zmieniła istotnie zakresu zawieranych umów leasingowych. 

‒ Rozważono wpływ przesłanek wywołanych pandemią na rachunkowość instrumentów finansowych zgodnie 

z MSSF 9. W ocenie Zarządu Spółki, dotychczasowa klasyfikacja aktywów finansowych oraz ocena modelu 

biznesowego utrzymywania aktywów finansowych jest prawidłowa i nie wystąpiły przesłanki zmiany sposobu 

ich ujmowania. 

‒ Przeprowadzono analizę ściągalności należności handlowych od klientów oraz dokonano aktualizacji założeń 

wyceny oczekiwanych strat kredytowych związanych z należnościami handlowymi. Na dzień 31 grudnia 2020 

r. nie zidentyfikowano żadnego istotnego negatywnego wpływu spowolnienia gospodarczego na regulowanie 

zobowiązań przez kontrahentów Spółki.  

Zarząd Columbus Energy S.A. podjął szereg działań mających na celu minimalizację ryzyka związanego  

z sytuacją wywołaną przez epidemię COVID-19, z których najistotniejsze to wynegocjowanie wydłużenia terminu 

płatności za dostawy kluczowych komponentów i umożliwienie pracy zdalnej większości pracowników. W trosce o 

bezpieczeństwo klientów i pracowników zorganizowano dostawy środków ochrony osobistej i testów 

identyfikujących obecność przeciwciał we krwi dla pracowników pracujących w terenie.  
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Precyzyjne określenie wpływu epidemii na wyniki osiągane przez Spółkę w dłuższym okresie jest trudne do 

oszacowania. Przedłużający się okres ograniczeń ukierunkowanych na wygaszanie epidemii może negatywnie 

wpłynąć na dochody osiągane przez klientów Spółki, co skutkowałoby obniżeniem ich zdolności kredytowej i w 

konsekwencji zmniejszeniem popytu. Z drugiej strony wybuch epidemii przyspieszył decyzję Rady Polityki Pieniężnej 

o obniżeniu stóp procentowych, co przyczyniło się do obniżenia kosztów kredytu.  

Na dzień publikacji raportu nie występują przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Spółki. Zarząd 

na bieżąco analizuje ryzyka związane z rozwojem pandemii i jest przygotowany do podjęcia wszelkich działań 

niezbędnych do dostosowania się do zmieniających się warunków. 

 Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2020 

Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 

które weszły w życie od lub po 1 stycznia 2020 roku. 

1. Zmiany do MSSF 3 „Połączenia Jednostek” - zmiana doprecyzowuje definicję przedsięwzięcia i ma na celu 

łatwiejsze odróżnienie przejęć przedsięwzięć od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń. 

2. Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF. 

3. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, 

zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definiują istotność. 

4. Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty 

finansowe: ujawnianie informacji” – reforma IBOR. 

5. Zmiany do MSSF 16 „Leasing” - podejście do zwolnień czynszowych związanych z Covid-19. 

Powyższe zmiany do MSSF nie miały istotnego wpływu na zaprezentowane dane w niniejszym sprawozdaniu 

finansowym. Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania 

finansowego przedstawione zostały w dalszych częściach niniejszego sprawozdania. Zasady te stosowane były we 

wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej. 

 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane a nie weszły jeszcze w życie 

Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, które zostały 

już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską lub przewidziane są do zatwierdzenia w najbliższej 

przyszłości, a które wejdą w życie po dniu bilansowym. 

 Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską  

Dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie następujące zmiany, które zostały już 

zatwierdzone przez Unię Europejską:  

1. zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – przedłużenie tymczasowego zwolnienia ze stosowania MSSF 

9 Instrumenty finansowe,  

2. zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i MSSF 7 

Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 16 Leasing – reforma 

wskaźników referencyjnych stóp procentowych – Faza 2,  

 

Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 
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 Standardy i interpretacje wydane przez IASB lecz nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię 

Europejską  

Dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie następujące zmiany wydane przez IASB, które 

zostały nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską:  

1. MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe oraz zmiany do tego standardu, 

2. Zmiany do MSR 1 dotyczące prezentacji zobowiązań jako krótko- lub długoterminowe,  

3. Zmiany do MSSF 3, MSR 16, MSR 37 oraz coroczne ulepszenia standardów 2018-2020, 

4. Zmiany do MSR 1 dotyczące ujawnień przyjętych polityk rachunkowości, 

5. Zmiany do MSR 8 dotyczące definicji szacunków, 

6. Propozycje zmian do MSSF 16 dotyczące zmian warunków umownych po 30 czerwca 2021 roku.  

Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 

Polityka Rachunkowości 

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości  

Poniżej przedstawiono ważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania 

finansowego. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zasady te były stosowane w sposób ciągły we wszystkich 

przedstawionych latach.   

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości są spójne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 

 Rzeczowe aktywa trwałe 

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się jako aktywa, jeżeli jest prawdopodobne, że jednostka będzie 

uzyskiwać korzyści ekonomiczne w związku z danym składnikiem aktywów, a koszt tego składnika można wiarygodnie 

wycenić.  

Początkowe ujęcie - według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, obejmującego wszystkie koszty niezbędne do 

doprowadzenia danego składnika aktywów do zamierzonego użytkowania. Jeżeli płatność jest wydłużona w 

porównaniu do normalnych warunków kredytowych, ujmuje się koszty odsetkowe, jeżeli odsetki te mogą zostać 

skapitalizowane zgodnie z MSR 23.  

Jednostka wybiera model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Składnik rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się 

w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o łączną amortyzację 

(umorzenie) i zakumulowaną utratę wartości. Utratę wartości składników majątku trwałego ustala się zgodnie z MSR 

36. 

W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych rzeczowych aktywów trwałych oraz koszty 

finansowania zewnętrznego długoterminowych projektów budowlanych, jeśli spełnione są kryteria ujmowania. Jeżeli 

wymiana części składowych rzeczowych aktywów trwałych ma następować w odstępach czasu, części te są 

ujmowane jako poszczególne składniki aktywów z właściwym dla nich okresem użytkowania i stawką amortyzacji. 

Podobnie w momencie przeprowadzenia generalnego przeglądu środka trwałego, jeśli kryteria ujmowania są 

spełnione, jego koszty zostają ujęte w wartości bilansowej tego środka jako koszt wymiany. Wszystkie pozostałe 

koszty napraw i konserwacji ujmowane są w zysku lub stracie w momencie poniesienia. Wartość bieżąca 

oczekiwanych kosztów likwidacji aktywów po okresie ich użytkowania wchodzi w skład kosztu danego składnika 

aktywów, jeżeli kryteria ujmowania rezerwy są spełnione.  
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Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów 

wynoszący:  

‒ maszyny i urządzenia od 2 do 5 lat,  

‒ pozostałe środki trwałe od 2 do 5 lat. 

Wartość bilansowa pozycji rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze sprawozdania z sytuacji 

finansowej po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające 

z dalszego użytkowania lub sprzedaży takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia 

danego składnika aktywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej (obliczone jako różnica pomiędzy wpływami ze 

sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym 

dokonano takiego wyksięgowania. 

Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników rzeczowych aktywów trwałych weryfikuje 

się, i w razie konieczności – koryguje, na koniec każdego roku obrotowego. 

 Aktywa niematerialne 

Aktywa niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia. 

Po początkowym ujęciu aktywa niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 

pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na aktywa 

niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace 

rozwojowe, nie są aktywowane i ujmuje się je w zysku lub stracie w okresie, w którym zostały poniesione. 

Jednostka ustala, czy okres użytkowania aktywów niematerialnych jest określony czy nieokreślony. 

Aktywa niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz poddawane 

testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda 

amortyzacji aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec 

każdego okresu sprawozdawczego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie 

konsumowania przyszłych korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są analizowane pod 

kątem wpływu na zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości 

szacunkowych. 

Odpis amortyzacyjny składników aktywów niematerialnych o określonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku 

zysków i strat w ciężar tej kategorii kosztów, która odpowiada funkcji danego składnika aktywów niematerialnych. 

Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane, ale są corocznie testowane pod 

kątem utraty wartości. Okres użytkowania składników aktywów niematerialnych zaliczanych do aktywów 

niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania jest corocznie weryfikowany w celu sprawdzenia, czy przyjęte 

założenie dotyczące braku możliwości jego określenia jest nadal prawidłowe. Jeżeli weryfikacja nie potwierdzi 

prawidłowości okresu użytkowania, jest on prospektywnie zmieniany. 

Zyski lub straty wynikające z usunięcia aktywów niematerialnych ze sprawozdania z sytuacji finansowej są wyceniane 

według różnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są 

ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie usunięcia. 

 Inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia 

Inwestycje w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia są ujmowane według kosztu z 

uwzględnieniem bezpośrednich kosztów transakcyjnych. 



 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2020 rok     Columbus Energy Spółka Akcyjna 11 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej. 

 Inwestycje i inne aktywa finansowe 

Spółka klasyfikuje składniki aktywów finansowych jako: 

‒ wyceniane po początkowym ujęciu w wartości godziwej (przez inne całkowite dochody albo przez wynik 

finansowy) 

‒ wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

Klasyfikacja zależy od modelu biznesowego stosowanego przez jednostkę do zarządzania aktywami finansowymi i 

od charakterystyki przepływów pieniężnych wynikających z warunków umownych.  

W przypadku aktywów wycenianych w wartości godziwej, zyski i straty są ujmowane w wyniku finansowym lub w 

innych całkowitych dochodach. W przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe inne niż przeznaczone do obrotu, 

sposób ujęcia zależy od tego, czy w momencie początkowego ujęcia Spółka podjęła nieodwołalną decyzję, że dana 

inwestycja kapitałowa będzie ujmowana w wartości godziwej poprzez inne całkowite dochody.  

Spółka dokonuje przeklasyfikowania instrumentów dłużnych wyłącznie wtedy, gdy ulega zmianie jej model biznesowy 

stosowany do zarządzania takimi aktywami.  

Ujmowanie i zaprzestanie ujmowania 

Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaży składników aktywów finansowych ujmuje się na dzień zawarcia 

transakcji, czyli na dzień, w którym Spółka zobowiązała się do nabycia bądź sprzedaży składnika aktywów. Spółka 

zaprzestaje ujmowania aktywów finansowych, gdy prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z tych aktywów 

finansowych wygasły bądź zostały przeniesione a Spółka przekazała zasadniczo całość ryzyka i korzyści 

wynikających z posiadania danego składnika aktywów. 

Wycena 

W momencie początkowego ujęcia Spóła wycenia składnik aktywów finansowych w jego wartości godziwej, którą w 

przypadku aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy powiększa się o koszty 

transakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do nabycia tych aktywów finansowych. Koszty transakcyjne 

dotyczące aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy są ujmowane w wyniku 

finansowym.  

Aktywa finansowe zawierające wbudowane instrumenty pochodne są uwzględnianie w całości przy ustalaniu, czy 

wynikające z nich przepływy pieniężne stanowią jedynie spłatę kwoty głównej i odsetek. 

 Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.  

Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu są ujmowane 

w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”.  

Cena sprzedaży netto jest to szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, 

pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.  

Nakłady na instalacje fotowoltaiczne w trakcie realizacji ujmowane są bezpośrednio na kontach produkcji w toku. 

 Należności handlowe oraz pozostałe należności 

Należności handlowe obejmują kwoty należne od klientów za wyświadczone usługi bądź sprzedane towary w ramach 

zwykłej działalności. Ich termin płatności wynosi zazwyczaj 7 dni i dlatego są one klasyfikowane jako krótkoterminowe. 

Należności handlowe ujmuje się początkowo w wysokości bezwarunkowo należnego wynagrodzenia. Spółka 

utrzymuje należności handlowe w celu otrzymania umownych przepływów pieniężnych i w związku z tym wycenia je 
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po początkowym ujęciu według zamortyzowanego kosztu metodą efektywnej stopy procentowej i pomniejszane o 

odpis z tytułu utraty wartości.  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne 

krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy, 

które mogą zostać zamienione na znane kwoty pieniężne i dla których ryzyko zmian wartości jest nieistotne, a także 

kredyty w rachunku bieżącym. Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w bilansie w ramach zobowiązań 

krótkoterminowych jako składnik kredytów i pożyczek.  

 Kapitał podstawowy 

Akcje zwykłe Spółki zalicza się do kapitału podstawowego. Kapitał podstawowy ujmuje się w wysokości określonej w 

statucie i wpisanej w rejestrze sądowym Jednostki dominującej.   

Koszty poniesione bezpośrednio w związku z emisją nowych akcji lub opcji wykazuje się w kapitale własnym jako 

pomniejszenie, po opodatkowaniu, wpływów z emisji.  

 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki, którego wypełnienie, według 

oczekiwań, spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.  

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania, które stają się 

wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia kończącego okres sprawozdawczy. Zobowiązania w początkowym ujęciu 

wykazuje się w wartości godziwej, przy czym wycena ta odpowiada kwocie wymaganej zapłaty lub wielkości 

zobowiązania, zaś w okresie późniejszym zobowiązania finansowe wykazuje się według zamortyzowanego kosztu, 

stosując metodę efektywnej stopy procentowej (w przypadku zobowiązań handlowych odpowiada to kwocie 

wymagającej zapłaty), natomiast pozostałe zobowiązania o charakterze niefinansowym - w kwocie wymagającej 

zapłaty.  

Zobowiązania długoterminowe w początkowym ujęciu wykazuje się w wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione 

koszty transakcyjne, zaś w okresie późniejszym wykazuje się je według zamortyzowanego kosztu, stosując metodę 

efektywnej stopy procentowej.  

Zwiększenie (zmniejszenie) zobowiązania w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty/(przychody) 

finansowe.  

 Kredyty i pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe 

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej, pomniejszonej o 

poniesione koszty transakcyjne.  

Po początkowym ujęciu kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe są wykazywane według zamortyzowanego 

kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.  

Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne) a wartością wykupu ujmuje się 

metodą efektywnej stopy procentowej w wyniku finansowym przez okres obowiązywania odnośnych umów.  
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 Świadczenia pracownicze 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, w tym świadczeń niepieniężnych, urlopów i zwolnień lekarskich, których 

uregulowanie w całości spodziewane jest w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu, w którym pracownicy 

świadczyli dane usługi, ujmowane są w odniesieniu do usług świadczonych przez pracowników do końca okresu 

sprawozdawczego i wyceniane w kwotach wynagrodzeń oczekiwanych do wypłaty w momencie uregulowania 

zobowiązań. Zobowiązania te są wykazywane w bilansie jako krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń 

pracowniczych. 

Pozostałe długoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  

Spółka posiada również zobowiązania z tytułu urlopu należnego pracownikom z długim stażem i urlopu 

wypoczynkowego, których uregulowanie w całości spodziewane jest w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od 

zakończenia okresu, w którym pracownicy wyświadczyli usługi. Zobowiązania te są wyceniane w bieżącej wartości 

oczekiwanych przyszłych płatności za usługi wyświadczone przez pracowników do końca okresu sprawozdawczego 

metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych. Uwzględniane są oczekiwane przyszłe kwoty wynagrodzeń, 

znane z historii o odejściach i ich stażu pracy.  

 Leasing 

Leasing jest ujmowany jako składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania z odpowiadającym mu zobowiązaniem 

na datę udostępnienia przedmiotu leasingu Spółce. 

Spółka użytkuje w ramach leasingu lokale biurowe, magazynowe, sprzęt, narzędzia i środki transportu. Umowy 

zawierane są zazwyczaj do 3 lat lub na czas nieokreślony. 

W przypadku leasingu, gdzie Spółka jest leasingobiorcą, Spółka wybrała możliwość niewyodrębniania elementów nie 

leasingowych od elementów leasingowych i ujmowania ich jako pojedynczego elementu leasingowego.  

Aktywa i zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się w momencie początkowego ujęcia w wartości bieżącej. 

Zobowiązania leasingowe obejmują wartość bieżącą netto.  

Zobowiązania z tytułu leasingu 

W dacie rozpoczęcia leasingu Spółka wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości bieżących opłat 

leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe Spółka dyskontuje z zastosowaniem 

krańcowej stopy procentowej. Opłaty leasingowe obejmują stałe płatności (w tym zasadniczo stałe opłaty 

leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe, zmienne opłaty leasingowe, które zależą od 

indeksu lub stawki, kwoty gwarantowanej wartości końcowej oraz cenę wykonania opcji kupna (jeżeli jest 

wystarczająca pewność, że Spółka z tej opcji skorzysta). Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub 

stawki, są ujmowane od razu jako koszt okresu, w którym zaistniało zdarzenie lub warunek powodujący konieczność 

uiszczenia opłaty. W kolejnych okresach zobowiązanie z tytułu leasingu pomniejszone jest o dokonane spłaty i 

powiększane o naliczane odsetki. W przypadku, gdy w umowie leasingowej dokonywana jest modyfikacja, zmianie 

ulega okres lub wysokość zasadniczo stałych opłat leasingowych lub następuje zmiana w zakresie osądu co do 

realizacji opcji kupna wynajmowanego aktywa, wówczas zobowiązanie z tytułu leasingu jest przeliczane, aby 

odzwierciedlić opisane zmiany. 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania  

Spółka ujmuje w swoim bilansie aktywa z tytułu prawa do użytkowania na dzień rozpoczęcia leasingu (tj. na datę, kiedy 

aktywo objęte umową leasingu jest dostępne dla Spółki do użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są 

ujmowane początkowo po koszcie, a następnie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne straty z tytułu 

utraty wartości, a także odpowiednio korygowane o dokonywane przeliczenia zobowiązania z tytułu leasingu. 
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Koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania obejmuje kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu 

leasingu, wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie 

otrzymane zachęty leasingowe, początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę oraz szacunek 

kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego 

składnika aktywów.  

Jeżeli w ramach umowy leasingu przeniesione zostanie prawo własności do bazowego składnika aktywów na rzecz 

Spółki, która występuje w roli leasingobiorcy, pod koniec okresu leasingu lub jeżeli koszt składnika aktywów z tytułu 

prawa do użytkowania uwzględnia to, że Spółka skorzystała z opcji kupna, leasingobiorca dokonuje amortyzacji 

składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania, począwszy od daty rozpoczęcia aż do końca okresu użytkowania 

bazowego składnika aktywów. W przeciwnym razie Spółka dokonuje amortyzacji składnika aktywów z tytułu prawa 

do użytkowania od daty rozpoczęcia leasingu aż do końca okresu użytkowania tego składnika lub do końca okresu 

leasingu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. 

Umowy krótkoterminowe i aktywa o niskiej wartości  

Spółka stosuje wyjątek praktyczny dotyczący wynajmu zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy od daty 

rozpoczęcia leasingu. Wyjątek dotyczący wynajmu aktywów o niskiej wartości jest również stosowany dla wynajmu 

sprzętu i samochodów o niskiej wartości początkowej. Płatności leasingowe w przypadku obu wymienionych 

wyjątków rozpoznawane są w kosztach okresu, którego dotyczą. Ani aktywo z tytułu prawa do użytkowania ani 

odpowiadające mu zobowiązanie finansowe nie są w tym przypadku rozpoznawane.  

 Dywidenda 

Spółka tworzy rezerwę na kwotę zadeklarowanej dywidendy, która została właściwie zatwierdzona i nie zależy już od 

uznania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego lub wcześniej, ale nie zostanie wypłacona na koniec okresu 

sprawozdawczego.  

 Ujmowanie przychodów 

Spółka stosuje zasady MSSF 15 z uwzględnieniem modelu 5 kroków w odniesieniu do analizy dotyczącej ujmowania 

przychodów z umów z klientami.  

Wymogi identyfikacji umowy z klientem 

Umowa z klientem spełnia swoją definicję, gdy zostaną spełnione wszystkie następujące kryteria: strony umowy 

zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków; Spółka jest w stanie zidentyfikować prawa 

każdej ze stron dotyczące dóbr i usług, które mają zostać przekazane; Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki 

płatności za dobra i usługi, które mają być przekazane; umowa ma treść ekonomiczną oraz jest prawdopodobne, że 

Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra i usługi, które zostaną przekazane 

klientowi.  

Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia  

W momencie zawarcia umowy Spółka dokonuje oceny dóbr i usług przyrzeczonych w umowie z klientem i identyfikuje 

jako zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz klienta, dobra lub usługi 

(lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić lub grupy odrębnych dóbr i usług, które są zasadniczo takie 

same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter (Nota 3c).  

Ustalenie ceny transakcyjnej  

W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe 

praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem Spółki będzie jej 

przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr i usług na rzecz klienta.  
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Alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia  

Spółka przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia (lub do odrębnego dobra 

lub odrębnej usługi) w kwocie, która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Spółki – 

przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi. 

Ujęcie przychodów w momencie spełnienia zobowiązań do wykonania świadczenia  

Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia 

poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi (klient uzyskuje kontrolę nad 

tym składnikiem aktywów). Za moment wykonania świadczenia uznaje się moment zawarcia protokołu końcowego 

odbioru instalacji. Do tego momentu kwoty wynikające z wystawionych faktur sprzedaży traktuje się jako 

zobowiązania kontraktowe z niezakończonych świadczeń.  

Przychody ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego zobowiązania do 

wykonania świadczenia.   

W związku z wprowadzeniem dwuetapowego modelu sprzedaży Spółka rozpoznaje przychód w dwóch etapach. 

Pierwsze rozpoznanie przychodu następuje w momencie zakończenia etapu pierwszego i przekazania dokumentacji 

projektowej, drugie w momencie wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej u klienta analogicznie jak w latach 

poprzednich.  

 Pozostałe przychody 

Pozostałe przychody są to przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną Spółki. Do pozostałych 
przychodów spółka zalicza między innymi przychody z tytułu naliczonych i zapłaconych odsetek od udzielonych 
pożyczek, różnic kursowych, zyski ze zbycia udziałów. 

 Ujmowanie kosztów 

Za koszty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o 

wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i 

rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż 

wycofania środków przez udziałowców lub właścicieli. 

Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów na podstawie 

bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi kosztami, a osiągnięciem konkretnych przychodów tzn. stosując 

zasadę współmierności, poprzez rachunek rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych.  

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym jak również z podziałem na miejsce powstawania kosztu.  

 Podatek dochodowy  

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Podatek ujmuje się w wyniku 

finansowym, z wyłączeniem zakresu, w którym odnosi się on bezpośrednio do pozycji ujętych w innych całkowitych 

dochodach lub kapitale własnym. W tym przypadku podatek również ujmowany jest odpowiednio w innych 

całkowitych dochodach lub kapitale własnym. Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na 

podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zarząd dokonuje okresowego przeglądu kalkulacji zobowiązań 

podatkowych w odniesieniu do sytuacji, w których odnośne przepisy podatkowe podlegają interpretacji, tworząc 

ewentualne rezerwy kwot, należnych organom podatkowym.  

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych pomiędzy wartością 

podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością księgową w sprawozdaniu finansowym – ujmowane jest w pełnej 

wysokości, metodą bilansową. Jeżeli jednak odroczony podatek dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia 

składnika aktywów lub zobowiązania w ramach transakcji innej niż połączenie jednostek gospodarczych, która nie 

wpływa ani na wynik finansowy, ani na dochód podatkowy (stratę podatkową), nie wykazuje się go. Odroczony 
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podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień kończący okres 

sprawozdawczy stawek (i przepisów) podatkowych, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie 

realizacji odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tego 

tytułu.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 

osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych.  

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych, powstałych z tytułu 

inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych jest ujmowane, chyba że rozłożenie w czasie odwracania się 

różnic przejściowych jest kontrolowane przez Spółkę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia 

przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu.  

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie, jeżeli występuje 

możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz jeżeli aktywa i zobowiązania z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatków dochodowych naliczonych przez te same władze podatkowe 

od jednostki podlegającej opodatkowaniu lub różnych jednostek podlegających opodatkowaniu w przypadku, gdy 

istnieje zamiar i możliwość rozliczenia sald w kwotach netto.  

 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę funkcjonalną 

według kursu obowiązującego w dniu transakcji. 

Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny księgowej aktywów i zobowiązań pieniężnych 

wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w wyniku finansowym, o ile nie odracza się ich w innych całkowitych 

dochodach, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych. 

 Zysk przypadający na jedną akcję  

Podstawowy zysk na akcję 

Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy  oraz średniej ważonej liczby 

akcji zwykłych w ciągu roku. 

Rozwodniony zysk na akcję  

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się, korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby 

nastąpiła zamiana na potencjalne akcje zwykłe powodujące rozwodnienie.  

 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią.  

 Zaokrąglenia kwot 

Wszystkie kwoty w sprawozdaniu finansowym i informacji dodatkowej zostały zaokrąglone do tysiąca złotych o ile nie 

zaznaczono inaczej.  

3. Ważne oszacowania i osądy księgowe 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz dokonania 

szacunków i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane w sprawozdaniu 
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finansowym. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym 

przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Oszacowania i osądy księgowe 

podlegają regularnej ocenie. 

Poniżej przedstawiono pozycje sprawozdania finansowego, z którymi związane jest istotne ryzyko konieczności 

wprowadzenia znaczącej korekty wartości księgowych aktywów i zobowiązań  

    Wielkości szacunkowe 31.12.2020 31.12.2019 

Wartość firmy 3 833,36 3 833,36 

Odzyskiwalność należności z tytułu dostaw i usług 97 380,78 51 966,37 

Odzyskiwalność należności z tytułu pożyczek 33 640,98 19 400,99 

Przychody z tyt. wykonania etapu I umowy montażu 6 173,98 0,00 

 

a) wartość firmy 

Zgodnie z postanowieniami MSR 36 „Utrata wartości aktywów” dla każdego składnika aktywów Spółka ustala czy na 

dzień kończący okres sprawozdawczy występują okoliczności (przesłanki) wskazujące na wystąpienie utraty wartości 

któregokolwiek ze składników aktywów. W okresie sprawozdawczym takie przesłanki nie wystąpiły.  

Ze względu na wartość bilansową Wartości firmy, polepszające się wyniki Spółki, adekwatność założeń z 2018 roku  

oraz brak innych przesłanek, uznano sporządzony test jako obowiązujący dla sprawozdania finansowego za 2020 

rok.  

b) odzyskiwalność należności 

Odpisów z tytułu utraty wartości należności dokonuje się zgodnie z modelem oczekiwanych strat kredytowych. Kwotę 

odpisu aktualizującego stanowi różnica między wartością księgową danego składnika aktywów, a wartością bieżącą 

szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych efektywną stopą procentową w przypadku 

odpisów indywidualnych należności wskazujących na utratę wartości. Natomiast pozostałe należności handlowe 

obejmowane są odpisem w oparciu o stawki ustalone na bazie analizy historycznej strat kredytowych.  

c) przychody 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o 

przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług.  Spółka 

rozpoznaje przychody z usług montażu instalacji fotowoltaicznych w dwóch etapach. Pierwszy etap jest związany 

przygotowaniem projektu, który jest objęty rabatem w przypadku, kiedy klient przystąpi do etapu drugiego 

związanego z usługą montażu instalacji fotowoltaicznej. Spółka dokonuje alokacji przychodu do każdego z etapów w 

proporcji do cen jednostkowych. Raz na kwartał Spółka dokonuje analizy, ile ostatecznie nastąpiło rabatów bez 

wykonania etapu drugiego i dokonuje stosownej korekty przychodu. Rozpoznane aktywo kontraktowe z realizacji 

pierwszego etapu przedstawiono w Nocie 5.6. 

d) zaciągnięte pożyczki oraz wyemitowane obligacje z opcją konwersji  

Spółka zaciągnęła w 2019 roku pożyczki oraz obligacje z opcją ich konwersji na kapitał podstawowy.  Ze względu na 

fakt, że opcja konwersji określa stała cenę oraz stałą ilość instrumentów kapitałowych to opcja konwersji spełnia 

definicję elementu kapitałowego w myśl MSR 32. Dla wyceny elementu kapitałowego Spółka porównała 

oprocentowanie umowne wraz z szacowanym oprocentowaniem podobnych instrumentów bez opcji konwersji. 

Szacowane oprocentowanie bez opcji konwersji wyniosło od 9,45% do 12,75%. Gdyby oprocentowanie podobnych 

instrumentów było wyższe o 1% to wartość elementu kapitałowego wzrosłaby o 3 897,87 tys. zł a wartość bilansowa 

długu spałaby o 2 535,87 tys. zł. Odsetki roczne wzrosłyby o 1 362,00 tys. zł. 
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4. Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów 

 Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 31.12.2020 31.12.2019 

Klient indywidualny - sprzedaż usług 564 246,62 176 412,37 

Klient biznesowy - sprzedaż usług 76 558,06 26 224,81 

Sprzedaż towarów 13 960,69 7 337,67 

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 654 765,37 209 974,85 

Spółka prowadzi działalność na terenie Polski. Przychody ze sprzedaży usług przede wszystkim dotyczą montaży 

instalacji fotowoltaicznych dla klientów, w których skład wchodzi także wartość zamontowanych urządzeń i instalacji 

fotowoltaicznych. W 2020 roku Spółka wprowadziła do swojej oferty nowy produkt związany z montażem pomp ciepła 

dla klientów indywidualnych.  

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiadała klientów, do których sprzedaż 

przekroczyłaby 10 % przychodów.  

W portfelu należności Spółki z tytułu montażu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła można 

wyróżnić dwie grupy klientów: 

‒ klientów gotówkowych dokonujących zapłaty przed wykonaniem montażu instalacji (64% przychodów w 

okresie bieżącym, 51% przychodów w roku 2019), 

‒ klientów korzystających z finansowania zewnętrznego (36% przychodów w 2020 roku, 49% przychodów 

w 2019 roku). 

Dla klientów korzystających z finansowania zewnętrznego nie jest wymagana płatność do momentu pozyskania 

środków. Proces pozyskania środków od Partnerów finansowych Spółki uzależniony jest od wielu czynników, m.in. 

zebrania niezbędnej dokumentacji finansowej, zdolności kredytowej klienta. Średni czas oczekiwania na pozyskanie 

finansowania zawiera się w przedziale od 2 tygodni do 6-ciu miesięcy.   

Od połowy 2020 roku Spółka realizuje umowy sprzedaży dla klientów indywidualnych w dwóch etapach, które są 

traktowane jako osobne świadczenia, tj. etapu projektowania oraz etapu montażu. Wynika to z faktu, że klient może 

zakończyć współpracę ze Spółką po pierwszym etapie i wykorzystać pozyskany projekt u innej firmy montującej 

instalacje fotowoltaiczne. W związku z powyższym Spółka dokonuje alokacji całkowitego wynagrodzenia 

kontraktowego na oba świadczenia, proporcjonalnie do ceny sprzedaży netto danego świadczenia. W rezultacie, na 

dzień 31 grudnia 2020 roku, Spółka rozpoznała aktywo kontraktowe w wysokości 6 173,98 tys. zł (Nota 5.6). W 2019 

roku taka pozycja nie występowała, gdyż klient zawierał umowę na całość usługi bez możliwości wycofania się z 

transakcji.    

 Świadczenia na rzecz pracowników 

Koszty świadczeń pracowniczych 31.12.2020 31.12.2019 

wynagrodzenia 16 457,92 5 580,19 

obowiązkowe składki ZUS 2 106,05 598,58 

pozostałe świadczenia 6 594,56 3 978,54 

RAZEM 25 158,53 10 157,32 
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 Pozostałe przychody 

Pozostałe przychody  31.12.2020 31.12.2019 

Zysk ze zbycia udziałów 3 864,00 2 081,78 

Dodatnie różnice kursowe 2 828,51 265,70 

Odsetki od udzielonych pożyczek 1 105,23 1 186,61 

Pozostałe przychody  1 560,36 397,11 

RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 9 358,10 3 931,20 

 Pozostałe koszty 

Pozostałe koszty 31.12.2020 31.12.2019 

Odpis aktualizujący 1 456,34 436,11 

Program poleceń 2 293,02 247,80 

Pozostałe inne koszty operacyjne 894,56 701,90 

RAZEM INNE KOSZTY OPERACYJNE 4 643,92 1 385,81 

 Koszty finansowe 

Koszty finansowe 31.12.2020 31.12.2019 

Różnice kursowe 4 051,42 1 143,65 

Odsetki 4 727,67 2 099,82 

Pozostałe koszty finansowe 375,70 372,96 

RAZEM KOSZTY FINANSOWE  9 154,78 3 616,43 

 Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy ujęty w zysku / (stracie) netto: 

Podatek dochodowy 31.12.2020 31.12.2019 

Podatek bieżący:   

bieżące zobowiązania podatkowe 13 919,46 3 550,86 

korekty wykazane w bieżącym okresie w odniesieniu do podatku z lat 
ubiegłych 

0,00 0,00 

Podatek odroczony 994,19 -616,06 

RAZEM PODATEK DOCHODOWY 14 913,65 2 934,80 

 

Ustalenie wysokości podatku wynikającego z zysku / (straty) przed opodatkowaniem i ustawowej stawki podatkowej 

do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w zysku / (stracie) netto przedstawia się następująco: 

Ustalenie wysokości podatku 31.12.2020 31.12.2019 

Zysk/(strata)przed opodatkowaniem 79 354,02 15 101,41 

Podatek wyliczony według stawki 19%  15 077,26 2 869,27 

Różnica w zastosowanych stawkach podatkowych 0,00 0,00 

Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania 
przychodów  

1 136,54 253,21 

Ujęcie rezerwy konwersji na kapitały  -393,37 
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Różnica podatkowego i bilansowego rozliczenia NEI 0,00 205,69 

Efekt ulgi podatkowej w związku z specjalną strefą ekonomiczną 1 300,16 0,00 

OBCIĄŻENIE Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 14 913,65 2 934,80 

 

Dnia 11 lutego 2020 roku zarządzający Krakowskim Parkiem Technologicznym, działający w imieniu Ministra Rozwoju 

wydał Decyzję nr 59/2020 o wsparciu dla Columbus Energy S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej.  W 

Krakowskiej Strefie Ekonomicznej. Nowa inwestycja Spółki, w związku z którą wydano decyzję dotyczy zwiększenia 

zdolności produkcyjnych i usługowych Spółki i wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Decyzja 

uprawnia Spółkę do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.  

Wysokość ulgi podatkowej kalkulowana jest w zależności od poniesionych kosztów kwalifikowanych (dwuletnich 

kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników) i tzw. intensywności pomocy publicznej, która dla województwa 

małopolskiego wynosi od 35% do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu 

przedsiębiorstwa. Spółka za rok 2020 od podatku dochodowego odliczyła ulgę w wysokości 1 300,16 tys. zł   

 Zysk / (strata) na akcję 

Zysk / (strata) na akcję zwykły 

Podstawowy zysk / (strata) na akcję wylicza się jako iloraz zysku / (straty) przypadającego na akcjonariuszy Spółki 

oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu roku

  Zysk (strata) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk na akcję 

 2019 rok 12 166,61 40 479 877 0,30 

2020 rok 64 440,37 40 479 877 1,59 

 

Rozwodniony zysk / (strata) na akcję 

Rozwodniony zysk / (strata) na akcję wylicza się, korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak 

gdyby nastąpiła zamiana na potencjalne akcje zwykłe powodujące rozwodnienie. Kalkulacja rozwodnionego zysku na 

akcję za rok 2020 przedstawia się następująco: 

Rozwodniony zysk na jedną akcje 2020 2019 

Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:   

Zastosowany w kalkulacji podstawowego zysku na akcje 64 440,37 13 050,00 

Plus: odsetki od pożyczek i obligacji z opcją konwersji 2 438,61 976,18 

Zysk przypadający na posiadaczy akcji zwykłych Spółki zastosowany do kalkulacji 

rozwodnionego zysku na akcje 
66 878,98 14 026,18 

  
  

Średnia ważona liczba akcji użyta w mianowniku 2020 2019 

Średnia ważona liczba akcji użyta w mianowniku do wyliczenia podstawowego zysku na 
akcje na jedną akcję 

40 479,88 40 479,88 

Korekty do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję:   

Obligacje zamienne na akcje  3 767,37 3 767,37 

Pożyczki zamienne na akcje  14 796,42 5 736,17 

Opcje dotyczące programu motywacyjnego  9 103,64 5 926,74 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych i potencjalnych akcji zwykłych użyta w 

mianowniku do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję 
68 147,31 55 910,15 
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Zysk na akcję: 2020 2019 

Zwykły 1,59 0,30 

Rozwodniony 0,98 0,25 

5. Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej 

 Rzeczowe aktywa trwałe 

Wszystkie aktywa z tytułu prawa do użytkowania są użytkowane w ramach umów leasingu oraz najmu 

długoterminowego. 

  

Wartość 

brutto 
Umorzenie  Zwiększenia Zmniejszenia Amortyzacja 

Zmniejszenie 

umorzenia 

WARTOŚĆ 

KSIĘGOWA 

NETTO 

Wartość 

brutto 
Umorzenie  

WARTOŚĆ 

KSIĘGOWA 

NETTO 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grunty - prawo do 

użytkowania 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki 20,63 0,00 364,96 0,00 1,85 0,00 383,74 385,59 1,85 383,74 

Budynki - prawo do 

użytkowania 
0,00 0,00 3 586,10 0,00 730,58 0,00 2 855,52 3 586,10 730,58 2 855,52 

Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia techniczne i 

maszyny własne 
25,78 0,00 448,76 0,00 415,95 0,00 58,59 474,53 415,95 58,58 

Urządzenia techniczne i 

maszyny - prawo do 

użytkowania 

0,00 0,00 373,45 0,00 0,75 0,00 14,21 373,45 0,75 372,70 

Środki transportu 0,00 0,00 7,85 0,00 7,85 0,00 0,00 7,85 7,85 0,00 

Środki transportu - 

prawo do użytkowania 
205,80 34,06 2 540,67 0,00 692,25 0,00 2 020,16 2 746,47 726,31 2 020,16 

Inne rzeczowe aktywa 

trwałe 
35,05 14,39 123,75 0,00 127,08 0,00 17,33 158,80 141,47 17,33 

Inne rzeczowe aktywa 

trwałe - prawo do 

użytkowania 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki trwałe w 

budowie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 287,25 48,44 7 445,53 0,00 1 976,30 0,00 5 349,54 7 732,79 2 024,75 5 708,02 

           

 
STAN NA DZIEŃ 

01.01.2020 
ZMIANY W OKRESIE 01.01-31.12.2020 STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 

  

Wartość 

brutto 
Umorzenie  Zwiększenia Zmniejszenia Amortyzacja 

Zmniejszenie 

umorzenia 

WARTOŚĆ 

KSIĘGOWA 

NETTO 

Wartość 

brutto 
Umorzenie  

WARTOŚĆ 

KSIĘGOWA 

NETTO 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grunty - prawo do 

użytkowania 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki 385,59 1,85 1 560,52 0,00 79,05 0,00 1 865,21 1 946,11 80,90 1 865,21 

Budynki - prawo do 

użytkowania 
3 586,10 730,58 9 488,43 0,00 1 719,70 0,00 10 624,25 

13 
074,53 

2 450,28 10 624,25 

Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia techniczne i 

maszyny własne 
474,53 415,95 684,27 8,40 676,96 8,40 65,88 1 150,40 1 084,51 65,88 

Urządzenia techniczne i 

maszyny - prawo do 

użytkowania 

373,45 0,75 1 674,40 0,00 418,08 0,00 1 629,02 2 047,85 418,83 1 629,02 

Środki transportu 7,85 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 7,85 0,00 

Środki transportu - 

prawo do użytkowania 
2 746,47 726,31 5 405,12 198,80 1 547,85 139,45 5 818,09 7 952,80 2 134,71 5 818,09 

Inne rzeczowe aktywa 

trwałe 
158,80 141,47 61,80 0,00 66,25 0,00 12,88 220,60 207,72 12,88 

Inne rzeczowe aktywa 

trwałe - prawo do 

użytkowania 

0,00 0,00 468,80 0,00 13,40 0,00 455,41 468,80 13,40 455,41 

Środki trwałe w 

budowie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 7 732,78 2 024,75 19 343,34 207,19 4 521,28 147,84 20 470,73 
26 

868,93 
6 398,19 20 470,74 
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Koszty z tytułu umów leasingu krótkoterminowych ujętych w wyniku finansowym wyniosły 3 709,20 tys. zł (w 2019 

roku – 1 139,69 tys. zł) 

 Wartości niematerialne i prawne 

  Wartość firmy WNIP pozostałe                  Razem 

01 STYCZNIA 2019    

Wartość brutto 3 833,36 115,12 3 938,78 

Umorzenie 0,00 38,55 38,55 

Zwiększenia 0,00 69,20 69,20 

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 

Amortyzacja 0,00 21,51 21,51 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 3 833,36 124,25 3 957,61 

31 GRUDNIA 2019    

Wartość brutto 3 833,36 184,32 4 017,68 

Umorzenie 0,00 60,06 60,06 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 3 833,36 124,25 3 957,61 

    

  Wartość firmy WNIP pozostałe                  Razem 

01 STYCZNIA 2020    

Wartość brutto 3 833,36 184,32 4 017,68 

Umorzenie 0,00 60,06 60,06 

Zwiększenia 0,00 75,61 75,61 

Zmniejszenia 0,00 134,10 134,10 

Amortyzacja 0,00 101,96 101,96 

Likwidacja / Sprzedaż 0,00 69,75 69,75 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 3 833,36 33,54 3 866,91 

31 GRUDNIA 2020    

Wartość brutto 3 833,36 125,82 3 959,18 

Umorzenie 0,00 162,02 162,02 

Likwidacja / Sprzedaż 0,00 69,75 69,75 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO 3 833,36 33,54 3 866,91 

    

W wyniku połączenia Columbus Capital Spółka Akcyjna z Columbus Energy Spółka akcyjna została ustalona wartość 

firmy. Wartość firmy stanowi wartość modelu biznesowego prowadzonego przez Spółkę w postaci przyszłych 

korzyści ekonomicznych, które zostaną zrealizowane w miarę rozwoju Spółki. Wartość firmy została alokowana do 

ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którym jest działalność montażowa paneli fotowoltaicznych. Testowana 

wartość księgowa wartości firmy to 3 833,36 tys. zł. Ostatni raz test za utratę Wartości Firmy został przeprowadzony 

na koniec 2018 roku. Na dzień 31. 12.2020 r. wartość odzyskiwalna została oszacowana w oparciu o wartość użytkową 

Spółki ustaloną na koniec 2018 roku. Wartość użytkowa została oszacowana metodami zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych (DCF). Test nie wykazał konieczności dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty 

wartości.  

 Jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone 
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W tabeli poniżej przedstawiono jednostki zależne Spółki na dzień 31 grudnia 2020 oraz na dzień 31 grudnia 2019. O 

ile nie wskazano inaczej, ich kapitały podstawowe składają się wyłącznie z akcji (udziałów) zwykłych będących w 

bezpośrednim posiadaniu Spółki, a procentowy udział odpowiada liczbie posiadanych przez Spółkę głosów.  

  31.12.2020 31.12.2019 

Jednostki zależne  113 074,19 9 157,60 

Jednostki stowarzyszone 38 676,45 0,00 

Jednostki współzależne 105,00 100,00 

Razem: 151 855,64 9 257,60 

W trakcie 2020 roku Spółka objęła udziały w New Investment Energy Sp. z o.o. w zamian za aport niepieniężny w 

postaci spółek celowych (farm fotowoltaicznych). Nowe udziały zostały ujęte wg wartości księgowej wniesionych 

udziałów, tj. w kwocie 20 795,73 tys. zł. Spółka nie rozpoznała zysku na tej transakcji.  

 Pozostałe aktywa finansowe i udzielone pożyczki 

Pozostałe aktywa finansowe 31.12.2020 31.12.2019 

- Udziały i akcje dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 

- Udzielone pożyczki  34 183,09 19 466,47 

- Odpis aktualizujący  -542,11 -65,49 

- Gwarancja bankowa 74,80 500,00 

- Należności z tytułu zbytych udziałów i akcji 0,00 0,00 

RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE 33 715,78 19 900,99 

w tym krótkoterminowe 649,17 3 313,77 

 

Gwarancja bankowa wykazana na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 500 tys. zł wygasła z dniem 21 kwietnia 

2020 roku.  

Udzielone pożyczki – są to przede wszystkim pożyczki udzielone spółkom zależnym, przeznaczone na prowadzenie 

działalności bieżącej spółek oraz przeznaczonych na finansowanie budowy farm fotowoltaicznych. Wartość godziwa 

udzielonych pożyczek nie różni się istotnie od ich wartości księgowej. Wysokość udzielonych pożyczek spółkom 

zależnym na dzień 31.12.2020 wynosi 31 098 tys. zł (w 2019 roku 18 930,69 tys. zł). 

 Zapasy 

Zapasy 31.12.2020 31.12.2019 

Materiały 56 977,06 22 358,56 

w tym materiały u klienta 6 675,31 2 683,82 

Towary 0,00 0,00 

Towary w drodze 22 141,37 8 968,72 

Produkcja w toku - farmy fotowoltaiczne 41 657,11 20 200,93 

RAZEM 120 775,53 51 528,21 

 

 

Spółka znacznie zwiększyła wartość posiadanych zapasów. Wzrost zapasów spowodowany jest znacznym 

zwiększeniem zapotrzebowania na montaże instalacji fotowoltaicznych oraz materiałami potrzebnymi do budowy 

farm fotowoltaicznych, gdzie Spółka jest głównym wykonawcą.  
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Produkcja w toku reprezentuje prace w trakcie realizacji dotyczących budowy farm fotowoltaicznych w spółkach 

celowych Columbus Energy S.A. Zgodnie z przyjętą zasadą rachunkowości, przychód jest rozpoznawany w momencie 

zakończenia prac, do tego czasu prace wykonane na farmach fotowoltaicznych traktowane są jako produkcja w toku.  

 Należności 

   31.12.2020 31.12.2019 

1.  Należności handlowe brutto 58 423,30 44 651,63 

   Odpis aktualizujący -914,23 -557,53 

   Należności handlowe netto 57 509,07 44 094,11 

2. Czynne rozliczenia międzyokresowe 3 330,96 1 604,68 

3. Aktywa kontraktowe wynikające z etapu I realizacji 6 488,82 0,00 

4. Należności z tytułu podatku VAT 10 059,82 2 196,77 

5. Kaucje, wadia 401,30 473,06 

6. Należności z tytułu PCC 0,00 12,58 

7. Zaliczki na dostawy i usługi 8 907,97 2 883,23 

8. Pozostałe należności  10 682,85 701,95 

NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI RAZEM 97 380,78    51 966,37    

 

Największe należności Spółka wykazuje od podmiotów powiązanych, które wynikają z dostarczonych materiałów oraz 

częściowo wykonanych usług związanych z budowami farm fotowoltaicznych. Wartość należności od podmiotów 

powiązanych w roku bieżącym wynosi 44 632, 30 tys. Zł (33 843,38 tys.  zł w 2019 roku), pozostałych podmiotów 

13 791,00 tys. zł (10 808,25 tys. zł w 2019 roku) 

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności do 14 dni.   

  Nieprzeterminowane Przeterminowane Razem 

      do 1    

miesiąca 

od 1 do 3 

miesięcy 

od 3 do 6 

miesięcy 

powyżej 6 

miesięcy 
 

Należności handlowe brutto: 13 111,69 5 535,67 2 040,18 2 476,01 35 259,74 58 423,30 

Od jednostek zależnych  9 064,79 1 800,58 0,00 746,26 33 020,41 
44 

632,04 

Od jednostek pozostałych 3 834,40 3 735,08 2 252,68 1 729,75 2 239,34 13 791,26 

odpis aktualizujący -60,24 -58,67 -136,65 -238,26 -420,41 -914,23 

Procent oczekiwanych strat 1,57% 1,57% 6,07% 13,77% 18,77%  

NALEŻNOŚCI HANDLOWE 

RAZEM 
13 051,45 5 476,99 1 903,53 2 237,75 34 839,34 

57 

509,06 

 

Powyższa tabela przedstawia przeterminowanie płatności w oparciu o daty wynikające z wystawionych faktur, jednak 

terminy płatności przesuwane są o czas potrzebny do podłączenia instalacji do sieci energetycznej lub uzyskanie 

finansowania zewnętrznego przez klientów Spółki. Nie są to należności zagrożone.  Spółka nie obejmuje odpisem 

należności handlowych od spółek zależnych. 

Struktura walutowa należności handlowych Spółki po przeliczeniu na PLN przedstawia się następująco: 

  31.12.2020 31.12.2019 

Należności handlowe [PLN] 57 509,07 44 094,11 

Należności handlowe [EUR] 0,00 0,00 

Należności handlowe [USD] 0,00 0,00 
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NALEŻNOŚCI HANDLOWE RAZEM 57 509,07    44 094,11    

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Zaliczki na dostawy i usługi [PLN] 5 739,61 0,00 

Zaliczki na dostawy i usługi [EUR] 3 168,37 0,00 

Zaliczki na dostawy i usługi [USD] 0,00 0,00 

ZALICZKI NA DOSTAWY I USŁUG 8 907,97    44 094,11    

 Środki pieniężne 

   31.12.2020 31.12.2019 

Środki pieniężne w banku i w kasie 40 804,07 19 588,57 

w tym środki o ograniczonym zakresie dysponowania - 
rachunek VAT 

1 836,26 12 139,86 

RAZEM 40 804,07 19 588,57 

   

PLN     

Środki pieniężne w banku i w kasie 40 342,61 19 538,60 

w tym środki o ograniczonym zakresie dysponowania - 
rachunek VAT 

1 836,26 12 139,86 

Krótkoterminowe depozyty bankowe 0,00 0,00 

RAZEM PLN 40 342,61 19 538,60 

   

EUR     

Środki pieniężne w banku i w kasie 461,45 48,48 

Krótkoterminowe depozyty bankowe 0,00 0,00 

RAZEM EUR 461,45 48,48 

   

USD     

Środki pieniężne w banku i w kasie 0,00 1,48 

Krótkoterminowe depozyty bankowe 0,00 0,00 

RAZEM USD 0,00 1,48 

 Kapitał własny 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wysokość kapitału akcyjnego nie uległa zmianie. 

Kapitał wynosił 76.506.970,00 zł i był podzielony na 40.479.877 akcji o wartości nominalnej 1,89 zł każda. 

 

Akcjonariat Columbus Energy S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.  i na dzień sporządzenia  

niniejszego raportu: 

L.p. Imię i nazwisko Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

1. Dawid Zieliński * 12 719 237 31,42 12 719 237 31,42 

2. January Ciszewski ** 12 105 896 29,91 12 105 896 29,91 

3. Piotr Kurczewski 4 661 376 11,52 4 661 376 11,52 
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4. Marek Sobieski 3 542 170 8,75 3 542 170 8,75 

5. Janusz Sterna *** 2 224 523 5,5 2 224 523 5,5 

6. Paweł Urbański **** 867 379 2,14 867 379 2,14 

7. Pozostali akcjonariusze 4 359 296 10,76 4 359 296 10,76 

 OGÓŁEM 40 479 877 100 40 479 877 100 

 
* bezpośrednio i pośrednio poprzez Spółkę Gemstone S.A., której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński 

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. 

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50% udziałów w Inven Group Sp. z o.o. 

**** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50% udziałów w Inven Group Sp. z o.o. 

Akcjonariusze posiadający 76,46 %, tj. Gemstone S.A., January Ciszewski, Piotr Kurczewski i Janusz Sterna działają w Porozumieniu. 

Akcjonariat na dzień sporządzenia niniejszego raportu: 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

1. Dawid Zieliński * 16 946 859 28,59 16 946 859 28,59 

2. January Ciszewski ** 14 552 462 24,55 14 552 462 24,55 

3. Piotr Kurczewski 10 980 238 18,53 10 980 238 18,53 

4. Marek Sobieski 3 542 170 5,98 3 542 170 5,98 

5. Janusz Sterna *** 2 225 266 3,75 2 225 266 3,75 

6. Pozostali akcjonariusze 11 026 655 18,6 11 026 655 18,6 

 Ogółem: 59 273 650 100 59 273 650 100 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Spółkę Gemstone S.A., której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński 
** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. 
*** bezpośrednio i pośrednio poprzez Polsyntes Sp. z o.o. 
Akcjonariusze posiadający 76,46 %, tj. Dawid Zieliński, Gemstone S.A., January Ciszewski, JR Holding ASI S.A., Piotr Kurczewski, Janusz Sterna i Polsyntes 

Sp. z o.o. działają w Porozumieniu. 

Wszystkie akcje wykazane w kapitale podstawowym były wyemitowane i zarejestrowane na dzień kończący okres 

sprawozdawczy. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych przez CE akcji odpowiada liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu CE. 

Zysk netto za rok 2019 został przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

Wskaźnik dywidendy na akcję wylicza się jako iloraz dywidendy przypadającej na akcjonariuszy Spółki oraz liczby 

akcji zwykłych na dzień dywidendy.  Za lata poprzednie Spółka nie wypłacała dywidendy. 

 Kredyty i pożyczki 

   31.12.2020 31.12.2019 

DŁUGOTERMINOWE: 105 254,31 18 538,51 

Kredyty bankowe 0,00 0,00 

Pożyczki 105 254,31 18 538,31 

KRÓTKOTERMINOWE: 80 292,22 9 794,64 

Kredyty bankowe 56 962,54 3 237,70 

Pożyczki 23 329,67 6 556,94 

RAZEM 185 546,52 28 332,94 

 



 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2020 rok     Columbus Energy Spółka Akcyjna 27 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej. 

   31.12.2020 31.12.2019 

STAN NA POCZĄTEK OKRESU 28 332,94 11 354,79 

Zmiana stanu kredytów i pożyczek:     

- zaciągnięcie 180 908,85 25 116,00 

- spłata 24 300,00 3 769,94 

-naliczone odsetki 3 102,95 -4 322,32 

-spłacone odsetki 1 413,00 743,57 

- zmiana wyceny -1 173,81 374,56 

- koszty obsługi -88,61 -414,60 

STAN NA KONIEC OKRESU 185 546,53 28 332,94 

 

W 2020 roku spółka otrzymała od inwestorów pożyczki w wysokości 131 649 tys. zł, które zostały przeznaczone 

na inwestycje związane z nabyciem udziałów w spółkach realizujących projekty budowy farm fotowoltaicznych. 

Spółka również zainwestowała otrzymane środki pieniężne z pożyczek w zakup akcji spółki Saule Technologies i 

stała się jej największym udziałowcem a tym samym Spółka nabyła prawo pierwszeństwa zakupu produktów 

opartych na ogniwach perowskitowych, dzięki czemu będzie odgrywać wiodącą rolę jako dostawca tego typu 

rozwiązań na rynku. Spółka również zainwestowała otrzymane środki pieniężne z pożyczek w zakup akcji Spółki 

Nexity Global wraz z którą będzie rozwijać stacje ładowania samochodów elektrycznych 

Spółka w roku 2020 zawarła dwie umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. 

Jedna umowa została zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 45 mln zł limitu kredytowego. Kredyt 

został udzielony do dnia 25 czerwca 2022 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, bazujące na stopie WIBOR 

1M, powiększonej o marże BOŚ w wysokości 1,6 p.p. w skali roku. Kwota udostępnionego kredytu będzie obniżana 

od 13 m-ca finansowania, w ratach kwartalnych po 3,375 mln zł. Pozostała kwota 31,5 mln zł płatna będzie na 

koniec okresu kredytowania. Odsetki są płatne miesięcznie. Opłata za gotowość liczona od niewykorzystanej 

kwoty udzielonego kredytu wynosi 0,20% liczona w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty udzielonego 

kredytu za każdy dzień. Kredyt udzielony został z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. 

Na dzień 31 grudnia 2020 kredyt wykorzystany był w wysokości 40 655 tys. Zł. 

Druga umowa została zawarta z Santander Bank Polska w ramach multilinii do kwoty 35 mln zł, w ramach której 

udostępnione zostały usługi: 

‒ kredyt w rachunku bieżących do kwoty 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej, z terminem dostępności do 13 listopada 2022 r., 

‒ limit Akredytywy do kwoty 35 mln zł, z okresem dostępności do 16 czerwca 2022 r., 

‒ limit na Gwarancje do kwoty 35 mln zł, z okresem dostępności do 13 listopada 2022 r., 

‒ kredyt rewolwingowy do kwoty 35 mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na zapłatę niespłaconych 

zobowiązań z tytułu otwieranych Akredytyw lub Gwarancji oraz w celu zaewidencjonowania w jego ciężar 

w dniu spłaty kredytu, jednak nie później niż w dniu rozwiązania Umowy 2, wszelkich niespłaconych kwot 

z tytułu Kredytu, z terminem dostępności do 13 listopada 2022 r. 

Oprocentowanie wskazane w Umowie 2 liczone jest na podstawie wskaźnika WIBOR 1M (nie więcej jednak niż 

0,75%) powiększonej o marżę w wysokości 1,4 punktu procentowego, liczone od wykorzystanego limitu. Od 

niewykorzystanego limitu w ramach multilinii prowizja wynosi 0,30% w skali roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 

kredyt wykorzystany był w wysokości 16 306 tys. zł. 

W grudniu 2020 roku oraz na początku 2021 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia wyrażające intencje dokonania 

konwersji udzielonych Spółce pożyczek i objętych obligacji na akcje nowej emisji. 
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 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Spółka nie wyemitowały nowych dłużnych papierów 

wartościowych. Pozycja „zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych” dotyczy obligacji serii E, 

o łącznej wartości nominalnej 7.555.000 zł, z terminem wykupu określonym na dzień 18 sierpnia 2021 roku. 

Oprocentowanie obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej jest stałe i wynosi 9,00 % w skali roku. 

Obligatariusz ma prawo według własnego uznania żądać, a Spółka zobowiązała się umożliwić obligatariuszowi 

wykup całości lub części obligacji posiadanych przez obligatariusza poprzez zamianę na akcje Spółki nowej emisji. 

Zgodnie z umową nastąpiło złożenie żądania konwersji na akcje. W ramach konwersji obligatariuszom przysługuje 

4 002 682 sztuk nowo wyemitowanych akcji.  

   31.12.2020 31.12.2019 

OBLIGACJE: 7 565,06 7 555,55 

Seria A 0,00 0,00 

Seria B 0,00 0,00 

Seria C 0,00 0,00 

Seria D 0,00 0,00 

Seria E 7 555,00 7 555,55 

ODSETKI OD OBLIGACJI: 397,11 9,52 

Seria A 0,00 0,00 

Seria B 0,00 0,00 

Seria C 0,00 0,00 

Seria D 0,00 0,00 

Seria E 397,11 9,52 

RAZEM 7 962,17 7 565,06 

 Zobowiązania z tytułu leasingu 

Zobowiązania leasingowe 31.12.2020 31.12.2019 

Krótkoterminowe 6 476,30 1 297,62 

Długoterminowe 11 767,51 3 988,40 

Razem 18 243,81 5 286,02  

   

 31.12.2020 31.12.2019 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu   

    STAN NA POCZĄTEK OKRESU 5 286,03 152,52 

zaciągnięcie 17 948,89 6 681,61 

spłata 4 991,11 1 345,88 

naliczone odsetki 243,03 202,23 

zapłacone odsetki 243,03 202,23 

Razem 18 243,81 5 286,02 

 Odroczony podatek dochodowy 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym wykazują 

następujące kwoty: 
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    31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    

- przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy 3 471,46 1 004,35 

- przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 6 658,85 4 756,67 

Razem   10 130,31 5 761,00 

    

    31.12.2020 31.12.2019 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    

- przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy 4 564,35 1 680,36 

- przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 7 462,09 4 500,77 

Razem   12 026,44 6 181,13 

    

Podatek odroczony netto   1 896,13 420,13 

 

Zmiana stanu aktywa i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

AKTYWA Z TYTUŁU 

ODROCZONEGO PODATKU 

DOCHODOWEGO 

STAN NA 1 

STYCZNIA 

2019 

Obciążenie/(uznanie) 

zysku/straty netto 

STAN NA 31 

GRUDNIA 

2019 

Obciążenie/(uznanie) 

zysku/straty netto 

STAN NA 31 

GRUDNIA  

2020 

Niewypłacone wynagrodzenia 23,15 25,45 48,60 180,27 228,87 

Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu leasingu 30,95 973,40 1 004,35 2 461,97 3 466,32 

Strata podatkowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezerwy 55,11 31,00 86,11 630,35 716,46 

Odpis aktualizujący 43,35 -43,35 0,00 276,71 276,71 

Naliczone odsetki 58,70 103,51 162,21 26,48 188,69 

Ujemne różnice kursowe 4,82 39,88 44,70 -43,80 0,90 

Wynik na inwestycjach 0,00 4 402,42 4 406,57 829,81 5 236,38 

Kary umowne naliczone 0,00 8,48 8,48 7,52 16,00 

Gwarancje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Przychody przyszłych 
okresów 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Razem  216,08 5 540,79 5 761,00 4 369,29 10 130,31 

 

ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU 

ODROCZONEGO PODATKU 

DOCHODOWEGO 

STAN NA 1 

STYCZNIA 

2019 

Obciążenie/(uznanie) 

zysku/straty netto 

STAN NA 31 

GRUDNIA 

2019 

Obciążenie/(uznanie) 

zysku/straty netto 

STAN NA 31 

GRUDNIA 

2020 

Niewypłacone wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortyzacja 32,10 964,90 997,00 2 523,09 3 520,09 

Zobowiązania z tytułu leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opłaty instalacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty obsługi obligacji 30,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 

Odpis aktualizujący 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Naliczone odsetki 316,52 228,48 545,00 -73,42 471,58 

Dodatnie różnice kursowe 1,72 -1,49 0,23 154,56 154,79 
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Wynik na inwestycjach 0,00 3,84 3,84 -3,84 0,00 

Rezerwy 0,00 0,00 0,00 476,13 476,13 

Rezerwa na inwestycje - farmy 0,00 3 789,50 3 789,50 1 113,91 4 903,41 

Przychody przyszłych 
okresów 

0,00 0,00 0,00 1 173,06 1 173,06 

Razem  380,34 4 955,23 5 335,56 5 363,49 10 699,06 

 

ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU 

ODROCZONEGO PODATKU 

DOCHODOWEGO 

STAN NA 1 

STYCZNIA 

2019 

Obciążenie/(uznanie) 

kapitału 

rezerwowego 

STAN NA 31 

GRUDNIA 2019 

Obciążenie/(uznanie) 

kapitału rezerwowego 

STAN NA 31 

GRUDNIA 

2020 

Odsetki z tytułu konwersji 0,00 845,57 845,57 481,82 1 327,39 

Razem  0,00 845,57 845,57 481,82 1 327,39 

 

Spółka wycenia aktywa z tytułu podatku odroczonego przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą 

stosowane na moment przewidywanego zrealizowania składnika aktywów, przyjmując za podstawę przepisy 

podatkowe, które obowiązywały na dzień kończący okres sprawozdawczy.   

 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 31.12.2020 31.12.2019 

- odprawy emerytalne 27,02 12,82 

- wynagrodzenia bieżące 2 210,66 333,71 

- rezerwy na urlopy 711,16 180,09 

RAZEM 2 948,84 526,61 

w tym:   

– część długoterminowa 27,02 12,82 

– część krótkoterminowa 2 921,82 513,80 

Na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych składają się świadczenia emerytalne oraz pozostałe 

świadczenia, w tym m.in. rezerwy na nagrody roczne i premie oraz na świadczenia po okresie zatrudnienia. 

Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych na dzień bilansowy została obliczona przez 

niezależnego aktuariusza. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości 

zostaną dokonane z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia wg stanu na dzień bilansowy. Informacje demograficzne 

oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne. Zyski i straty aktuarialne na świadczenia 

pracownicze po okresie zatrudnienia ujmowane są w całości w innych całkowitych dochodach.  

Spółka tworzy rezerwy na nagrody roczne i premie w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których 

dotyczą. Rezerwy szacowane są według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w zakresie możliwych do wypłacenia 

premii. 

PROGRAM MOTYWACYJNY NA LATA 2019-2020 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wprowadzeniu 

programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników. Uchwałą z dnia 7 stycznia 2019 roku Zarząd 

Spółki przyjął ogólne zasady Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej, menadżerskiej oraz kluczowych 

współpracowników Spółki.  

Główne założenia programu to: 
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1. wielkość Programu to maksymalnie 10 000 000 sztuk opcji uprawniających do nabycia od Spółki 

10 000 000 Akcji, 

2. cena Wykonania opcji (zakupu akcji) będzie równa cenie nominalnej i wyniesie 1,89 zł, 

3. uczestnik programu uzyskuje uprawnienie do Opcji w przypadku spełnienia przez niego określonego 

Warunku Lojalnościowego. Warunek Lojalnościowy uznaje się za spełniony, jeśli Uczestnik Programu 

będzie pozostawał w stosunku służbowym wobec Grupy od dnia podjęcia Uchwały w sprawie Programu 

do dnia 31 października 2020 roku, oraz dodatkowo na datę objęcia Akcji w ramach Programu. Obie 

przesłanki muszą zostac spełnione łącznie 

4. uprawnienie do Opcji przysługiwać będzie, jeżeli zostaną osiągnięte warunki ekonomiczne opisane w 

Uchwale WZA z dnia 30 czerwca 2016 roku: osiągnięcie kapitalizacji Spółki na poziomie 100 000 000 zł 

oraz osiągnięcie w całym roku obrotowym co najmniej 70 000 000 zł przychodów, 

5. prawa wynikające z Opcji do nabycia Akcji Spółki będą mogły być wykonane do dnia 31 marca 2021 roku.  

Założenia przyjęte do wyceny programu motywacyjnego 

Moment wykonania opcji określony został przy pomocy algorytmu Langstaff’a – Schwartz’a, jako moment 

optymalny, poprzez porównanie dwóch wartości: 

‒ wartości jaką daje natychmiastowe wykonanie opcji oraz 

‒ wartości płynącej z trzymania opcji niezrealizowanej (wartość kontynuacji) 

Jako daty uruchomienia, a zarazem i przyznania uprawnień do wycenianej puli Programu przyjęto datę 7 stycznia 

2019 roku – moment ujęcia przez Zarząd Uchwały w sprawie Programu. Przyjęto, że okres nabywania uprawnień 

do wycenianej puli Programu rozpoczyna się od 7 stycznia 2019 roku i kończy 31 marca 2021 roku. Cena wykonania 

równa się cenie nominalnej i wynosi 1,89 zł.  Jako cenę wejściową do modelu wyceny przyjęto kurs akcji z dnia 

przyznania tj. 7.stycznia 2019 roku. Oczekiwana zmienność akcji Columbus Energy S.A. została określona na 

podstawie historycznej zmienności kursu akcji oraz notowań indeksu WIG ENERGIA za okres od 17 października 

2016 roku do 7 stycznia 2019 roku. Dla zmienności Spółki została przyjęta waga 30%, a dla zmienności WIG 

ENERGIA przyjęto wagę 70%. Stopa zwrotu uzyskana z bieżąco dostępnych na Datę Przyznania zero kuponowych 

papierów wartościowych emitowanych przez rząd polski denominowanych w złotych. Średni okres trwania życia 

określony został na podstawie indywidualnie wyznaczonych dat realizacji opcji na każdej z trajektorii. Założono, 

że Spółka nie będzie wypłacała dywidendy.  

Wyniki wyceny 

Wycena opcji wymaga zgodnie z MSSF 2 zbudowania odpowiedniego do instrumentu finansowego, modelu 

wyceny. Z uwagi na termin realizacji opcji oraz dokładność obliczeń do wyceny wartości godziwej Programu 

Motywacyjnego użyto model oparty na metodzie Monte-Carlo. 

Wartość godziwą wycenianej puli Programu na Datę Przyznania określono w wysokości 2 000 tys. zł. 

Standard MSSF 2 wymaga, aby jednostka ujmowała koszt i wzrost na kapitale z tytułu tego typu transakcji 

(programy akcyjne) w momencie otrzymywania dóbr i usług. Jeżeli pracownicy są zobligowani do świadczenia 

pracy przez określony czas (warunek nierynkowy), Spółka powinna ujmować koszt stopniowo w trakcie ww. okresu 

czasu. 

W 2020 roku Spółka ujęła z tego tytułu w kosztach wynagrodzeń kwotę 817,00 tys. zł (w 2019 roku 1 083,00 tys.  

zł).  
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 Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 

  31.12.2020 31.12.2019 

Zobowiązania handlowe 65 895,79 40 269,92 

Zaliczki od kontrahentów 26 595,28 16 071,35 

Zobowiązania kontraktowe z niezakończonych świadczeń 27 559,87 23 170,62 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym: 13 650,23 11 904,97 

– ZUS i podatki 13 650,23 2 506,44 

- pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 

- sprawy sądowe 0,00 161,49 

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym: 17 990,39 4 205,03 

- niezafakturowane wykonane świadczenia na rzecz Spółki 0,00 254,02 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 151 691,55 91 670,88 

6. Noty objaśniające do instrumentów finansowych 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w stosunku do 

ich klasyfikacji na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Aktywa finansowe: 

Kategorie instrumentów finansowych 

wg MSSF 9 

Klasy instrumentów finansowych 

Aktywa finansowe 

wycenianie w wartości 

godziwej przez wynik 
finansowy 

Aktywa finansowe 

wycenianie w 
wartości godziwej 

przez inne całkowite 

dochody 

Aktywa finansowe 

wycenianie 
według 

zamortyzowanego 

kosztu 

Razem 

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020         

Zabezpieczenie gwarancji 0,00 0,00 74,80 74,80 

Należności handlowe 0,00 0,00 57 509,07 57 509,07 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  0,00 0,00 40 804,07 40 804,07 

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 33 640,98 33 640,98 

RAZEM 0,00 0,00 132 028,91 
132 

028,91 

     

Kategorie instrumentów finansowych 

wg MSSF 9 

Klasy instrumentów finansowych 

Aktywa finansowe 
wycenianie w wartości 

godziwej przez wynik 

finansowy 

Aktywa finansowe 

wycenianie w 

wartości godziwej 

przez inne całkowite 
dochody 

Aktywa finansowe 

wycenianie 

według 

zamortyzowanego 
kosztu 

Razem 

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019         

Zabezpieczenie gwarancji 0,00 0,00 500,00 500,00 

Należności handlowe 0,00 0,00 51 966,37 51 966,37 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  0,00 0,00 19 588,57 19 588,57 

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 19 400,98 19 400,98 

RAZEM 0,00 0,00 91 455,92 91 455,92 
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Zobowiązania finansowe: 

Klasy instrumentów finansowych   

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 

zamortyzowanego 

kosztu 

Razem 

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020       

Kredyty i pożyczki  185 546,52 185 546,52 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o 
charakterze finansowym 

 83 886,18 83 886,18 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  7 962,17 7 962,17 

Zobowiązania z tytułu leasingu   22 195,13 22 195,13 

RAZEM   299 590,01 
299 

590,01 
     

Klasy instrumentów finansowych   

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane wg 

zamortyzowanego 

kosztu 

Razem 

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019    

Kredyty i pożyczki  28 332,94 28 332,94 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o 
charakterze finansowym 

 39 265,49 39 265,49 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  7 565,06 7 565,06 

Zobowiązania z tytułu leasingu   5 540,16 5 540,16 

RAZEM   80 703,65 80 703,65 

7. Pozostałe noty objaśniające 

 Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń  

Czynniki ryzyka finansowego 

Działalność prowadzona przez Spółkę naraża ją na następujące ryzyka finansowe: ryzyko płynności (ryzyko 

pozyskania finansowania i finansowania klientów, ryzyko spłaty zobowiązań) ryzyko kredytowe, ryzyko zmian stopy 

procentowej i ryzyko walutowe. 

Ryzyko płynności 

W ramach prowadzonej działalności Spółka korzysta z kapitału obcego, głównie kredytów bankowych. Dodatkowo 

spółka posiłkuje się pożyczkami, najczęściej od pomiotów powiązanych, co związane jest głównie z potrzebą 

zapewnienia płynności lub nagłym wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy w sytuacji np. możliwości zakupu 

dużej partii materiałów w okazyjnych cenach. Zarządzenie ryzykiem obejmuje głównie zaciąganie tego typu pożyczek 

w charakterze wyłącznie pożyczek celowych, dla których zapewniono źródło spłaty, ale niedopasowane w czasie (np. 

zawarta już, ale jeszcze niezrealizowana umowa).  

Zobowiązanie finansowe na dzień 31.12.2020 do 3 m-cy do 6 m-cy do 12 m-cy  do 2 lat Powyżej 2 lat 

kredyty i pożyczki 60 713,86  2 611,26  16 967,10  80 000,00  25 254,31  

zobowiązania z tytułu leasingu 1 687,52  1 660,76  3 274,06  6 461,91  10 594,58  

obligacje  80,21  0,00  7 881,96  0,00  0,00  

zobowiązania handlowe 63 365,39  529,00  75,09  41,79  0,00  
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RAZEM 125 846,97  4 801,02  28 198,21  86 503,69  35 848,89  

      

Zobowiązanie finansowe na dzień 31.12.2019 do 3 m-cy do 6 m-cy do 12 m-cy  do 2 lat Powyżej 2 lat 

kredyty i pożyczki 654,78  0,00  7 800,00  19 878,17  0,00  

zobowiązania z tytułu leasingu 176,00  457,93  575,17  784,53  3 292,40  

obligacje  9,52  0,00  0,00  0,00  7 555,55  

zobowiązania handlowe 27 095,15  13 174,78  19,02  0,00  0,00  

RAZEM 27 935,45  13 632,71  8 394,19  20 662,70  10 847,95  

 

 

Proces zarządzania ryzykiem utraty płynności w Spółce zakłada między innymi efektywne monitorowanie i 

raportowanie pozycji płynnościowej. Podejmowane są wyprzedzająco różnego rodzaju działania prewencyjne 

(zaciąganie pożyczek, przesuwanie wydatków kosztowych) w sytuacji zagrożenia utraty płynności lub w celu 

utrzymywania odpowiedniego poziomu gotówki. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe obejmuje: 

‒  udzielone pożyczki, 

‒  należności handlowe, 

‒  środki pieniężne i lokaty bankowe. 

Ryzyko niewywiązywania się klientów z zaciągniętych pożyczek wobec Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. i w 

konsekwencji ryzyko braku pełnej spłaty pożyczek udzielonych przez Columbus Energy S.A. do Columbus Energy 

Finanse Sp. z o.o.  

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. zaciągnęła pożyczki w Spółce, aby móc udzielać pożyczek klientom 

korzystającym w produktu Abonament na Słońce. Istnieje ryzyko, że klienci, którzy skorzystali z udzielanego przez 

CEF finansowania nabycia instalacji mogą nienależycie wywiązywać się z zobowiązań. Zdarzenie takie w przyszłości 

miałoby negatywny wpływ na płynność Spółki, ponieważ spłata zobowiązań przez CEF wobec Spółki jest ściśle 

powiązana i zależna od spłaty zobowiązań klientów z tytułu „Abonamentu na Słońce” wobec Columbus Energy 

Finanse Sp. z o.o. Zarządzanie ryzykiem obejmuje: szczegółowy scoring zdolności kredytowej klienta przed 

udzieleniem finansowania, zabezpieczenie w formie umowy przewłaszczenia na instalacji oraz bieżące monitorowanie 

spłat. 

Ryzyko spłaty należności handlowych 

W segmencie klientów indywidualnych należności obejmują należności wymagane bezpośrednio od klientów oraz 

należności, które spłacane są za pośrednictwem Spółki Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. (w sprzedaży 

abonamentowej). W obu przypadkach ryzyko braku spłaty jest bardzo niskie. Należności od klientów nie 

korzystających z abonamentu mają charakter sporadyczny, dlatego że Spółka wymaga przedpłaty przed montażem. 

W przypadku klientów dużych, z segmentu klienci instytucjonalni, Spółka wymaga przedpłaty całości za określone 

etapy prac lub zapłaty zaliczki. 

Ponadto znacząca część należności handlowych jest od spółek celowych. Należności te są co do zasady spłacane 

poprzez finansowanie w postaci kredytów i pożyczek.  

Ryzyko lokowania środków pieniężnych 

Ryzyko kredytowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest ograniczone, ponieważ Spółka lokuje 

swoje środki pieniężne w bankach wyłącznie o ugruntowanej pozycji rynkowej.  
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Bank 

 

Rating 

 

Agencja ratingowa 

PKO BP S.A. Short-term deposits rating P-1 Moody's 

Ryzyko zmiany stopy procentowej 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka korzystała z kredytów bankowych o zmiennej stopie procentowej:  

‒ Kredyt w rachunku bieżącym (BOŚ BANK S.A.), saldo na dzień 31.12.2020 roku 40 655,80 tys. zł, 

‒ Kredyt w rachunku bieżącym (Santander Bank S.A.), saldo na dzień 31.12.2020 roku – 16 306,74 tys. zł 

Ponadto pożyczka o wartości bilansowej 80.000 tys. zł jest oprocentowana o zmienną stopę procentową opartą od 

WIBOR 3M plus marża.  

Jeżeli oprocentowanie kredytów wzrosłoby o 1% to Spółka poniosłaby z tego tytułu około 1 369,63 tys. zł 

dodatkowych kosztów odsetek. 

Istnieje zatem ryzyko, iż wzrost stóp procentowych będzie miał negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki, 

z jednej strony podnosząc koszty jego funkcjonowania, z drugiej obniżając wysokość osiąganych przez niego wyników 

finansowych. Spółka ogranicza niniejsze ryzyko poprzez bieżący monitoring sytuacji na rynku pieniężnym.  

Pozostałe zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych przez Spółkę obligacji jest 

oprocentowane w oparciu o stałe stopy procentowe. W związku z powyższym Spółka nie ponosi ryzyka stopy 

procentowej z tego tytułu.  

Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe związane jest w Spółce jedynie z zakupami komponentów do instalacji fotowoltaicznych. Na dzień 

sporządzenia sprawozdania Spółka posiadała zobowiązania w walucie obcej w wysokości 3 278,24 tys. EUR.  

Ceny zakupu sprzętu uzależnione są w 70 % od kursu Euro. Spółka nie może wykluczyć ryzyka nastąpienia 

znacznego, w tym nagłego wzrostu euro i innych kursów walut obcych. Spółka wskazuje, że takie zmiany byłyby 

równoważone wzrostem cen sprzedawanych instalacji, co mogłoby się przełożyć na spadek wolumenu sprzedaży 

oraz jej rentowności. Równocześnie nagłe skoki kursów euro i innych walut, z których krajami polska prowadzi większą 

wymianę gospodarczą, w ocenie Spółki skutkowałyby wzrostem inflacji na rynku krajowym, co dodatkowo 

zmieniałoby warunki zawierania nowych i obsługi dotychczasowych kontraktów. 

Jedną z konsekwencji realizacji strategii rozwoju Spółki będzie zwiększona ekspozycja na ryzyko walutowe. Spółka 

w przyszłości będzie sukcesywnie wdrażać instrumenty zabezpieczające przed tym ryzykiem. 

Czynniki ryzyka kapitałowego 

Głównym celem zarządzania ryzykiem kapitałowym Spółki jest zapewnienie rozwoju, przede wszystkim w najbardziej 

kapitałochłonnym modelu sprzedaży – „Abonament na Słońce”, przy zachowaniu optymalnej struktury kapitałów.  

Spółka na bieżąco monitoruje prognozy poprzez porównanie kluczowych parametrów finansowo-operacyjnych z 

aktualnego wykonania do założeń prognostycznych przyjętych w modelu controllingowym Spółki. Przyjęte są 

następujące limity poziomu długu: 

Dług / (Dług + kapitał własny) <50%. 

Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania  

Spółka stosując zróżnicowane instrumentarium finansowe finansowania zewnętrznego, ma zamiar elastycznie 

reagować na zmieniające się finansowe uwarunkowania działalności Spółki i otoczenia rynkowego. Istnieje jednak 

ryzyko, że działania te nie będą wystarczająco skuteczne, tj. w szczególności, że opisana powyżej współpraca 

z partnerami finansowymi nie zostanie przedłużona, a Spółka nie nawiąże współpracy z innymi partnerami, wskutek 

czego nie uzyska lub nie utrzyma oczekiwanego poziomu finansowania. Niedostateczny poziom finansowania może 
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spowodować spowolnienie wzrostu liczby obsługiwanych kontraktów, jak również brak odpowiedniego tempa 

realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych, a tym samym spadek dynamiki przychodów i rentowności. 

 Pozycje warunków

7.2.1. Udzielenie wsparcia finansowego „letter of comfort” 

Spółka udzieliła oświadczenia o możliwości udzielenia wsparcia finansowego „letter of comfort” dla spółki zależnej 

Columbus Energy Finanse spółka z o.o. bezterminowo. 

7.2.2. Zawarcie umowy wsparcia pomiędzy Jednostką dominującą, jednostką zależną New 

Energy Inwestments Sp. z o.o., jednostkami zależnymi pod spółką New Energy Inwestments 

a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. 

26 listopada 2020 została zawarta umowa wsparcia pomiędzy Spółką Columbus Energy S.A. (Wspólnik), spółką 

zależną New Energy Inwestments sp. z o.o. (Emitent), spółkami zależnymi pod spółką New Energy Inwestments Sp. z 

o.o. (SPV) a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (Administrator) jako zabezpieczenie w związku z ustanowieniem 

Programu Emisji Obligacji do 75 000 obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej 

wartości nominalnej do 75 000,00 tys. zł 

Wspólnik w ramach zawartej umowy zobowiązał się wobec Administratora, Emitenta i SPV, że w przypadku: 

1. Przekroczenia zakładanych kosztów Projektu, lub 

2. Konieczności płatności podatku VAT w trakcie realizacji Projektu w kwotach wyższych niż zakładane, lub 

3. Obniżenia kapitałów własnych emitenta lub danej SPV, lub 

4. Konieczności uzupełnienia rachunku rezerwy projektowej, w przypadku gdy Emitent lub dana SPV: 

i) nie będą posiadać wystarczających środków z bieżącej działalności operacyjnej na uzupełnienie takiego 

rachunku rezerwy projektowej, lub 

ii) nie będą posiadać wystarczających środków na niezbędne wydatki inwestycyjne i odtworzeniowe 

związane z Projektami w związku z koniecznością uzupełnienia rachunku rezerwy projektowej, lub 

5. nieposiadania przez Emitenta wystarczających środków umożliwiających prawidłową realizację zobowiązań 

Emitenta z tytułu Obligacji, przy czym Administrator wskaże wysokość wsparcia finansowego niezbędnego 

do umożliwienia Emitentowi prawidłowej realizacji jego zobowiązań wynikających z Obligacji oraz termin jego 

udzielenia przez Wspólnika w odrębnym wezwaniu do udzielenia wsparcia 

dokona wniesienia wkładu pieniężnego na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta lub udzieli 

Emitentowi lub danej SPV pożyczki według wyboru Wspólnika. 

7.2.3. Udzielone Gwarancje, poręczenia, zastawy 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość ustanowionych zastawów wynosi: na materiałach w magazynie 63 370,84 

tys. zł, na udziałach spółek Columbus JV1 Sp. z o.o., Eko Energia II Sp. z o. o. oraz Eko Energia Fotowoltaika Domaniew 

Sp. z o.o. 79 502,44 tys. zł, wierzytelnościach z tytułu usług świadczonych w ramach abonamentu na słońce 16 827,77 

tys. zł.  
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7.2.4. Sprawy Sądowe  

Spółka jest stroną pozwaną w postępowaniach sądowych, w których potencjalna łączna kwota roszczeń osób 

trzecich wynosi 161 tys. zł., która została objęta rezerwami wykazanymi w bilansie na dzień 31 grudnia 2020 roku.  

7.2.5. Umowa warunkowa nabycia udziałów spółki Ecowolt 5 Sp. z o.o. 

W dniu 14.05.2020 roku została zawarta Warunkowa Umowa Sprzedaży Udziałów w kapitale zakładowym Spółki 

Ecowolt 5 Sp. z o. o., gdzie strony postanowiły, iż w przypadku doprowadzenia przez Sprzedającego do uzyskania 

dodatkowych warunków przyłączeniowych lub podpisania rynkowej umowy PPA dla Projektu realizowanego przez 

Spółkę do 12 MW, Spółka zapłaci dodatkową wartość za udziały w wysokości 2 916,59 tys. zł.  

 Transakcje z podmiotami powiązanymi  

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach odpowiadających warunkom rynkowym. 

W nocie dotyczącej pozostałych jednostek powiązanych Spółka wykazuje transakcje z podmiotami powiązanymi 

osobowo, tj. osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej. 

Sprzedaż usług do podmiotów powiązanych i zakup usług od podmiotów powiązanych. 

Należności i zobowiązania – podmioty powiązane 

  Sprzedaż usług   Zakup usług  

  
 Okres 

zakończony 

31.12.2020  

 Okres 

zakończony 

31.12.2019  

 Okres 

zakończony 

31.12.2020  

 Okres 

zakończony 

31.12.2019  

JEDNOSTKI ZALEŻNE     

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 4 303,57  824,33  18 358,10  1 625,13  

Columbus Profit Sp. z o.o. 53,60  0,00  1 674,45  0,00  

GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej GoBloo Sp. z 
o.o.) 

48 231,89  0,00  0,00  0,00  

New Energy Investments Sp. z o.o. 556,41  0,00  0,00  0,00  

Columbus JV1 Sp. z o.o. 0,28  0,00  0,00  0,00  

Columbus JV-3 Sp. z o.o. 0,15  0,00  0,00  0,00  

Columbus JV-4 Sp. z o.o. 0,14  0,00  0,00  0,00  

"Eko Energia II Sp. z o.o." 2 206,34  595,46  0,00  0,00  

Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z 
o.o. 

1 605,28  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 1 Sp. z o.o. 2 461,58  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 2 Sp. z o.o. 1 368,23  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 9 Sp. z o.o. 559,38  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 18 Sp. z o.o. 684,12  0,00  0,00  0,00  

Greenprojekt 16 Sp. z o.o. 1 118,23  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 113 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 166 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 172 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 173 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 174 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 187 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  
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Elektrownia 188 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 213 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 221 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 288 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 321 PVPL sp. z o.o. 140,90  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 388 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 421 PVPL sp. z o.o. 1,20  0,00  0,00  0,00  

EcoSolar Babice Sp. z o.o. 0,75  0,00  0,00  0,00  

ES Banachy Sp. z o.o. 0,75  0,00  0,00  0,00  

ES Nisko Sp. z o.o. 0,75  0,00  0,00  0,00  

ES Sigiełki Sp. z o.o. 0,75  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 5 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 6 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 7 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

Greenprojekt 6 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

Greenprojekt 18 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

Sun Energy Invest Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Tomaszówka Sp. z o.o. 0,05  0,00  0,00  0,00  

SPower Zambrów I Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Giżycko Sp. z o.o. 0,05  0,00  0,00  0,00  

SPower WDW Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower JSK 3 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower KKM Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Ujazd Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower HNB Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Węgliska Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Rusowo Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Mońki (dawniej Bioenergia Podlasie) 
Sp. z o.o. 

0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Osinki Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Polanów Sp. z o.o. 0,11  0,00  0,00  0,00  

SPower Sudol Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Kołaczyce Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Jabłoń Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Januszkowice Sp. z o.o 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Klimki Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Konopczyn Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower KRRO 8 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Nekla Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Różan Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower Trękusek Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

SPower KZDK 5 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  
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  Sprzedaż usług  Zakup usług 

  
 Okres 

zakończony 
31.12.2020  

 Okres 

zakończony 
31.12.2019  

 Okres 

zakończony 
31.12.2020  

 Okres 

zakończony 
31.12.2019  

JEDNOSTKI STOWARZYSZONE I WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA    

Smile Energy S.A 0,00  0,00  0,00  0,00  

Columbus Elite S.A. 12 860,96  29,45  64 449,42  0,00  

Nexity Global S.A. (dawniej Everest Investments S.A.) 40,80  0,00  0,00  0,00  

Nexity Sp. z o.o. 14,52  0,00  0,00  0,00  

Saule S.A. 0,00  0,00  40,00  0,00  

     

   Sprzedaż usług   Zakup usług  

  
 Okres 

zakończony 
31.12.2020  

 Okres 

zakończony 
31.12.2019  

 Okres 

zakończony 
31.12.2020  

 Okres 

zakończony 
31.12.2019  

POZOSTAŁE JEDNOSTKI POWIĄZANE     

Gemstone S.A. dawniej Prime2 S.A. 0,00  0,00  28,00  53,00  

Gemstone Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. 0,20  0,00  0,00  0,00  

Inven Group Sp. z o.o. 40,50  0,00  111,72  60,00  

Nałęcz Sp. z o.o. 0,00  0,00  1,25  0,00  

Kuźnica Centrum Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  534,59  

Module Technologies S.A. 0,00  0,00  15,00  0,00  

Fundacja Ślad Węglowy 5,20  0,00  0,00  0,00  

JR Holding S.A. 4,07  0,00  0,00  0,00  

Moniuszki 7 Sp. z o.o. 3,02  0,00  0,00  0,00  

 

 Należności od podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązania na rzecz podmiotów 
powiązanych 

  
Okres 

zakończony 

31.12.2020 

Okres 

zakończony 

31.12.2019 

Okres 

zakończony 

31.12.2020 

Okres 

zakończony 

31.12.2019 

JEDNOSTKI ZALEŻNE     

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 0,00  3 406,59  4 361,48  5 970,30  

Columbus Profit Sp. z o.o. 7,01  0,00  192,33  0,00  

GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej GoBloo Sp. z o.o.) 8 704,57  1 833,88  0,00  0,00  

Columbus Elite S.A. 54,62  0,00  8 667,74  0,00  

New Energy Investments Sp. z o.o. 1 855,94  0,00  0,00  0,00  

Columbus JV1 Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

Columbus JV-3 Sp. z o.o. 0,53  0,00  0,00  0,00  

Columbus JV-4 Sp. z o.o. 0,52  0,00  0,00  0,00  

"Eko Energia II Sp. z o.o." 0,15  0,00  0,00  0,00  

Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. 0,15  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 1 Sp. z o.o. 16 138,88  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 2 Sp. z o.o. 6 315,54  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 9 Sp. z o.o. 1 842,91  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 18 Sp. z o.o. 3 133,18  0,00  0,00  0,00  

Greenprojekt 16 Sp. z o.o. 6 326,91  0,00  0,00  0,00  
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Elektrownia 113 PVPL sp. z o.o. 0,12  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 166 PVPL sp. z o.o. 0,12  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 172 PVPL sp. z o.o. 0,12  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 173 PVPL sp. z o.o. 0,47  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 174 PVPL sp. z o.o. 0,47  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 187 PVPL sp. z o.o. 0,12  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 188 PVPL sp. z o.o. 0,12  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 213 PVPL sp. z o.o. 0,12  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 221 PVPL sp. z o.o. 0,12  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 288 PVPL sp. z o.o. 0,12  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 321 PVPL sp. z o.o. 171,95  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 388 PVPL sp. z o.o. 0,47  0,00  0,00  0,00  

Elektrownia 421 PVPL sp. z o.o. 0,87  0,00  0,00  0,00  

EcoSolar Babice Sp. z o.o. 24,05  0,00  0,00  0,00  

ES Banachy Sp. z o.o. 8,91  0,00  0,00  0,00  

ES Nisko Sp. z o.o. 1,24  0,00  0,00  0,00  

ES Sigiełki Sp. z o.o. 10,61  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 5 Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 6 Sp. z o.o. 0,42  0,00  0,00  0,00  

Ecowolt 7 Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

Greenprojekt 6 Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

Greenprojekt 18 Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

Sun Energy Invest Sp. z o.o. 0,72  0,00  0,00  0,00  

SPower Tomaszówka Sp. z o.o. 0,96  0,00  0,00  0,00  

SPower Zambrów I Sp. z o.o. 0,90  0,00  0,00  0,00  

SPower Giżycko Sp. z o.o. 0,96  0,00  0,00  0,00  

SPower WDW Sp. z o.o. 0,90  0,00  0,00  0,00  

SPower JSK 3 Sp. z o.o. 0,90  0,00  0,00  0,00  

SPower KKM Sp. z o.o. 0,90  0,00  0,00  0,00  

SPower Ujazd Sp. z o.o. 0,93  0,00  0,00  0,00  

SPower HNB Sp. z o.o. 0,90  0,00  0,00  0,00  

SPower Węgliska Sp. z o.o. 0,90  0,00  0,00  0,00  

SPower Rusowo Sp. z o.o. 0,90  0,00  0,00  0,00  

SPower Mońki (dawniej Bioenergia Podlasie) Sp. z o.o. 0,90  0,00  0,00  0,00  

SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Osinki Sp. z o.o. 0,49  0,00  0,00  0,00  

SPower Polanów Sp. z o.o. 0,49  0,00  0,00  0,00  

SPower Sudol Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Kołaczyce Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Jabłoń Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Januszkowice Sp. z o.o 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Klimki Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Konopczyn Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  
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SPower KRRO 8 Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Nekla Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Różan Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower Trękusek Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

SPower KZDK 5 Sp. z o.o. 0,35  0,00  0,00  0,00  

 

 Należności od podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania na rzecz podmiotów 

powiązanych 

  
Okres 

zakończony 
31.12.2020 

Okres 

zakończony 
31.12.2019 

Okres 

zakończony 
31.12.2020 

Okres 

zakończony 
31.12.2019 

JEDNOSTKI STOWARZYSZONE I WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA    

Smile Energy S.A 3,06  0,00  0,00  0,00  

Columbus Elite S.A. 2 531,45  67,80  0,00  0,00  

Nexity Global S.A. (dawniej Everest Investments S.A.) 8,36  0,00  0,00  0,00  

     

 Należności od podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania na rzecz podmiotów 

powiązanych 

  
Okres 

zakończony 

31.12.2020 

Okres 

zakończony 

31.12.2019 

Okres 

zakończony 

31.12.2020 

Okres 

zakończony 

31.12.2019 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI POWIĄZANE     

Fundacja Ślad Węglowy 0,00  0,00  0,00  0,00  

Gemstone Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. 0,24  0,00  2,43  0,00  

Inven Group Sp. z o.o. 0,00  0,00  4,53  0,00  

Nexity Sp. z o.o. 3,92  0,00  0,00  0,00  

JR Holding S.A. 0,00  0,00  0,00  0,00  

Moniuszki 7 Sp. z o.o. 0,00  0,00  0,00  0,00  

 

Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych 

   Okres zakończony 31.12.2020   Okres zakończony 31.12.2019  

Znaczący inwestor:     

Pożyczka od Gemstone S.A. 10 107,11  0,00  

Pożyczka od January Ciszewski 7 588,12  7 350,36  

Pożyczka od Iwona Ciszewska-Kura 283,36  258,36  

Rada Nadzorcza:     

Pożyczka od Marek Sobieski 10 011,94  3 489,64  

Pożyczka od Jerzy Ogłoszka 4 570,23  6 328,37  

Pożyczka od Piotr Kurczewski 12 134,22  11 785,39  

Pożyczka od Medisantus Sp. z o.o. 8 306,08  0,00  

Pożyczka od Dialcom S.A. 80 000,00  0,00  

Zarząd:     

Pożyczka od Polsyntes Sp. z o.o. 1 405,05  0,00  
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Obligacje wyemitowane dla podmiotów powiązanych 

 

   Okres zakończony 31.12.2020   Okres zakończony 31.12.2019  

Znaczący inwestor:     

Gemstone S.A. 1 010,62  1 010,36  

Rada Nadzorcza:     

Marek Sobieski i Małgorzata Lal-Sobieska 1 010,62  1 010,60  

Piotr Kurczewski 3 890,93  3 854,90  

Zarząd:     

Janusz Sterna 505,31  505,30  

 

 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej 

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU 31.12.2020 31.12.2019 

wynagrodzenia, usługi zarządzania 1 451,41 820,32 

premia roczna 720,00 0,00 

Świadczenia, dochody z innych tytułów 330,79 364,11 

RAZEM 2 502,20 1 184,43 

 Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta 

Podmiotem badającym sprawozdanie finansowe wg MSSF dla potrzeb prospektu jest PRO AUDIT Kancelaria 

Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa na badanie sprawozdania finansowego wg 

MSSF zawarta została 29.08.2019 roku.  

Wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz CE przedstawia poniższa tabela: 

  31.12.2020 31.12.2019 

Obowiązkowe badanie 66,00 46,00 

Skonsolidowane sprawozdanie poświadczające związane z 
elementami prospektu emisyjnego 

0,00 0,00 

RAZEM 66,00 46,00 

 Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 

W dniu 13 stycznia 2021 roku Spółka zawarła z bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę linii wielocelowej w kwocie 

6 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Zgodnie z zapisami Umowy, spłata 

powinna nastąpić do 24 listopada 2022 r. Linia Wielocelowa oprocentowana jest w oparciu o marżę BOŚ w wysokości 

1,6 p.p. powiększonej o WIBOR 3M.  

W lutym 2021 roku Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B, 

akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E.  W ramach emisji akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D objęto łącznie 18.793.773 

akcji, emisja ta związana była konwersją udzielonych Spółce pożyczek i objętych obligacji. W ramach emisji akcji serii 

E wyemitowano 9 500 000 akcji, emisja ta związana była z realizacją programu motywacyjnego. 

W dniu 3 marca Zarząd zawarł z Saule S.A. umowę, na podstawie której Saule udzieli Columbus pożyczki w wysokości 

8 mln zł w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy. Pożyczka oprocentowana została na zasadach rynkowych. Spłata 

Pożyczki winna nastąpić w terminie do 31 sierpnia 2021 r., z zastrzeżeniem, że Columbus ma możliwość spłaty 
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Pożyczki przed tym terminem, jak również Saule ma możliwość zawnioskowania o spłatę części Pożyczki w kwocie 2 

mln zł przed tym terminem. Saule ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach opisanych w Umowie, a związanych 

w szczególności z sytuacją finansową, która mogłaby mieć wpływ na spłatę Pożyczki. 

 

Kraków dnia 22 marca 2021 

Podpisy członków Zarządu: 

Dawid Zieliński 

Janusz Sterna 

Łukasz Górski 

 

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg 

Magdalena Nicpoń 

 

 



Sprawozdanie z działalności  
Columbus Energy S.A.  
obejmujące informacje  
dotyczące Grupy Columbus 
Energy za 2020 rok .
Raport roczny Grupy Kapitałowej  
Columbus Energy za rok 2020

Kraków, 23.03.2021 r.

technologia sprzedażyfarmy fotowoltaiczne perowskity elektromobilność



 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020          Columbus Energy Spółka Akcyjna 1 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.  

Sprawozdanie z działalności Columbus Energy S.A. obejmujące 
dane dotyczące Grupy Kapitałowej Columbus Energy w 2020 roku.  

1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej 

 Informacje o Emitencie 

Nazwa spółki COLUMUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 

Siedziba Kraków 

Adres siedziby 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9,   

Poczta 
elektroniczna 

biuro@columbusenergy.pl, ri@columbusenergy.pl, gielda@columbusenergy.pl 

Strona 

internetowa 
http://columbusenergy.pl 

Przedmiot 
działalności 

47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  
i targowiskami 
35.11 Wytwarzanie energii elektrycznej  
35.14 Handel energią elektryczną 
27.11 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 
27.12 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 
64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył. 
ubezpieczeń i funduszy emeryt. 
70.10 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych 
70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  
i zarządzania 
71.20 Pozostałe badania i analizy techniczne 
62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  
i komputerowych 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 112.027.198,50 zł i dzieli się na: 
- 40 479 877 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,89 zł każda, 
które są wprowadzone do obrotu, 
- 3 997 356 akcji zwykłych na okaziciela serii B,  
- 10 989 010 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
- 3 807 407 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

KRS 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000373608 

REGON 241811803 

NIP 9492163154 

 

 

 

Columbus Energy Spółka Akcyjna - (dalej: Jednostka Dominująca; Emitent; Spółka; NIP 9492163154, dawniej 

Columbus Capital S.A.) powstała poprzez wydzielenie części majątku STI Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 

i przeniesieniem wydzielonego majątku na nowo powstałą Spółkę, zgodnie z art. 529 §1 p. 4 Kodeksu spółek 

handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1577, z późn. zm.) na podstawie postanowień zawartych w akcie 

notarialnym (Repertorium A nr 6628/2010) podpisanym przed notariuszem Adamem Sadowskim. Jednostka 
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Dominująca została zawiązana na czas nieoznaczony. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie (31-358) przy ulicy 

Jasnogórskiej 9.  

W dniu 20 grudnia 2010 r. Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000373608. Spółce został nadany numer NIP 9492163154 oraz numer REGON 

241811803.  

W 2016 r. Spółka zmieniła nazwę z COLUMBUS CAPITAL S.A. na COLUMBUS ENERGY S.A. Jednostka Dominująca 

działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Spółki. Podstawowym 

przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie instalacji fotowoltaicznych. 

Kapitał zakładowy: 

Wysokość kapitału zakładowego Jednostki Dominującej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 

76.506.967,53 zł i dzielił się na 40 479 877 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,89 zł każda 

akcja, które są obecnie wprowadzone do obrotu. Łączna liczba akcji oraz łączna liczba głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki wynosi 59 273 650. 

W dniu 5 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 112.027.198,50 zł w drodze 

emisji akcji serii B, C i D. W związku z powyższym, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania z działalności, 

kapitał zakładowy wynosi 112.027.198,50 zł i dzieli się na 40.479.877 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 3.997.356 

akcji zwykłych na okaziciela serii B, 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 3.807.407 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,89 zł każda akcja. Każda akcja daje prawo do wykonywania z niej  

1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.  

W konsekwencji podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 grudnia 2020 r. 

uchwały nr 1013/2020 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 

38.336.677 akcji serii A1 Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł każda, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania 

z działalności, przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect jest 40.479.877 akcji 

serii A1. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku akcjonariat Columbus Energy S.A. prezentował się następująco: 

L.p. Imię i Nazwisko Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

1. Dawid Zieliński * 12 719 237 31,42 12 719 237 31,42 

2. January Ciszewski ** 12 105 896 29,91 12 105 896 29,91 

3. Piotr Kurczewski 4 661 376 
11,52 

4 661 376 11,52 

4. Marek Sobieski 3 542 170 8,75 3 542 170 8,75 

5. Janusz Sterna *** 2 224 523 5,50 2 224 523 5,50 

6. Paweł Urbański *** 867 379 2,14 867 379 2,14 

7. Pozostali akcjonariusze 4 359 296 10,76 4 359 296 10,76 

                                   Ogółem 40 479 877 100 40 479 877 100 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Gemstone S.A., której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński 

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. 

*** bezpośrednio i pośrednio przez Polsyntes Sp. z o.o. 
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Akcjonariusze posiadający 76,46%, tj. Gemstone S.A., January Ciszewski, Piotr Kurczewski i Janusz Sterna działają 

w Porozumieniu. 

W 2020 r. do Spółki nie wpłynęły zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie, w sprawie zmiany 

udziału w głosach. 

Po dniu bilansowym, dnia 11 marca 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Dawida Zielińskiego, 

działającego w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lub 2), art. 69a 

ust. 1 oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych: w imieniu Piotra Kurczewskiego, spółki JR 

HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: JR HOLDING S.A.) oraz Januarego Ciszewskiego oraz na 

podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie - w imieniu stron porozumienia z dnia, tj. w imieniu własnym oraz podmiotów: 

GEMSTONE S.A. z siedzibą Krakowie, JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: JR HOLDING S.A.), 

POLSYNTES sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Glina, Piotra Kurczewskiego, Januarego Ciszewskiego i Janusza 

Sterna w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku otrzymania tego 

zawiadomienia (w oparciu o przekazane Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie), akcjonariat 

COLUMBUS ENERGY S.A. na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania prezentuje się następująco: 

L.p. Imię i Nazwisko Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

1. Dawid Zieliński * 16.946.859 28,59 16.946.859 
28,59 

2. January Ciszewski ** 14.552.462 
24,55 

14.552.462 
24,55 

3. Piotr Kurczewski 10.980.238 
18,53 

10.980.238 
18,53 

4. Marek Sobieski 3.542.179 5,98 3.542.179 
5,98 

5. Janusz Sterna *** 2.225.266 
3,75 

2.225.266 
3,75 

6. Pozostali akcjonariusze 11.026.655 18,6 11.026.655 18,6 

                                   Ogółem 59 273 650 100 59 273 650 100 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Gemstone S.A., której 99,99% akcji posiada Dawid Zieliński 

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING S.A. i KPM INVEST Sp. z o.o. 

*** bezpośrednio i pośrednio poprzez 50% udziałów w Inven Group Sp. z o.o. 

Akcjonariusze posiadający 75,42%, tj. Dawid Zieliński, Gemstone S.A., JR HOLDING ASI S.A., January Ciszewski, 

Piotr Kurczewski, Janusz Sterna oraz Polsyntes sp. z o.o. działają w Porozumieniu. 

 

Organy Columbus Energy Spółka Akcyjna   

Na mocy § 11 Statutu Spółki, władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. 

Zarząd Jednostki Dominującej 

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada 

Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.   

Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie. Członków Zarządu powołuje i odwołuje 

Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany 
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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. Zawieszenie w czynnościach 

poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego 

Zgromadzenia.   

Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.    

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 19 ust. 2 lit. d) 

Statutu Spółki, wskutek upływu okresu kadencji Zarządu Spółki, uchwałą nr 2/06/2019 powołała z dniem 7 czerwca 

2019 r. w skład Zarządu Spółki nowej III kadencji do pełnienia funkcji: 

‒ Prezesa Zarządu – Pana Dawida Zielińskiego, 

‒ Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych – Pana Janusza Sterna, 

‒ Wiceprezesa Zarządu – Pana Łukasza Górskiego. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu był trzyosobowy:  

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko 

1. Dawid Zieliński Prezes Zarządu 

2. Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu 

3. Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu 

 
Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej 

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków. Członkowie Rady 

Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością 

głosów. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.  

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Mandat Członka Rady 

Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 

pozostałych Członków Rady Nadzorczej.  

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od 7 czerwca 2019 r. Do dnia bilansowego miały miejsce zmiany personalne, a 

aktualny skład został ukształtowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2021 r. W okresie 

sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. wchodzili: 

L.p.  Imię i nazwisko Stanowisko 

1. Paweł Urbański Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Leszek Leńko Członek Rady Nadzorczej 

3. Jerzy Ogłoszka Członek Rady Nadzorczej 

4. Piotr Kurczewski Członek Rady Nadzorczej 

5. Piotr Krupa Członek Rady Nadzorczej 

6. Łukasz Kaleta Członek Rady Nadzorczej 

7. Marek Sobieski Członek Rady Nadzorczej 
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8. Waldemar Turski Członek Rady Nadzorczej 

9. Radosław Żemło Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

W dniu 7 lipca 2020 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Waldemara Turskiego o rezygnacji z pełnienia przez 

niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. z dniem 7 lipca 2020 r.  

W dniu 10 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki na 

okres obecnej kadencji Pana Marcina Dobraszkiewicza. 

W dniu 24 lutego 2021 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Marka Sobieskiego o rezygnacji z pełnienia przez 

niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. z dniem 24 lutego 2021 r. 

Od dnia 24 lutego 2021 r. do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej Columbus Energy 

S.A. przedstawia się następująco: 

L.p.  Imię i nazwisko Stanowisko 

1. Paweł Urbański Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Leszek Leńko Członek Rady Nadzorczej 

3. Jerzy Ogłoszka Członek Rady Nadzorczej 

4. Piotr Kurczewski Członek Rady Nadzorczej 

5. Piotr Krupa Członek Rady Nadzorczej 

6. Łukasz Kaleta Członek Rady Nadzorczej 

7. Marcin Dobraszkiewicz Członek Rady Nadzorczej 

8. Radosław Żemło Sekretarz Rady Nadzorczej 

Prokurent Jednostki Dominującej 

W dniu 20 lutego 2020 r. uchwałą Zarządu Columbus Energy S.A. nr 1/02/2020 z dniem podjęcia przedmiotowej 

uchwały została udzielona prokura samoistna Panu Michałowi Gondkowi. 

2. Ogólne informacje o Columbus Energy Spółka Akcyjna  

 Historia Jednostki Dominującej  

2010 r. - 2013 r. 

Jednostka Dominująca powstała w wyniku podziału spółki STI Group Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 

000285619) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH przez wydzielenie części majątku do nowo zawiązanej spółki STI Group 

S.A. na podstawie uchwały nr 4 z dnia 10 listopada 2010 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników STI Group 

Sp. z o.o. - akt notarialny repertorium A nr 6628/2010 sporządzonym przez Notariusza Adama Sadowskiego, 

Kancelaria Notarialna w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 26A/1.  

W dniu 20 grudnia 2010 r. została zarejestrowana STI Group S.A. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000037360. Skrót STI oznaczał Systemy Technologie 

Informacje. STI Group S.A. w ramach prowadzonej działalności specjalizowała się w kompleksowym świadczeniu 

usług z zakresu projektowania i tworzenia gazet, portali oraz serwisów internetowych w najnowszej technologii. 

Spółka zajmowała się wykonywaniem i projektowaniem graficznych elementów wizerunkowych oraz konsultingiem i 

marketingiem sportowym na rzecz klientów – podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Spółka oferowała szeroki 

asortyment usług dla klientów ze wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Jednym z portali 



 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020          Columbus Energy Spółka Akcyjna 6 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.  

informacyjnych prowadzonych przez STI Group S.A. był SwiatSportu.pl (ogólnopolski portal informacyjny o sporcie), 

spółka prowadziła także projekt Regionalnych Gazet Internetowych. W ramach tego projektu STI Group S.A. 

uruchomiła dwie gazety internetowe: wCzestochowie.pl (kwiecień 2011) i wKlobucku.pl (marzec 2012).  

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 475/2011 postanowił 

wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 10.000.000 akcji serii A i 5.002.400 akcji serii 

B Jednostki Dominującej. Wprowadzenie dotyczyło akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

W dniu 4 maja 2011 r. Jednostka Dominująca zadebiutowała na rynku New Connect.  

W dniu 14 listopada 2011 r. Zarząd STI Group S.A. podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego poprzez emisję 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 

zł każda. W związku z tym przeprowadzono prywatną subskrypcję, a akcje zostały zaoferowane jednemu inwestorowi, 

z którym została podpisana umowa objęcia akcji. Rejestracja w KRS nastąpiła 10 lutego 2012 r. Po zarejestrowaniu 

akcji serii C kapitał zakładowy Spółki wyniósł 16.002.400,00 zł i dzielił się na 16.002.400 akcji zwykłych na okaziciela.  

2014 r.  

W 2014 roku nastąpiły istotne zmiany związane z działalnością Jednostki Dominującej. Spółka na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r. zmieniła firmę na Columbus Capital S.A. i przeniosła się do sektora 

inwestycyjnego, a także uchwaliła zmianę siedziby Spółki z miasta Częstochowa na miasto Kraków. Jednostka 

Dominująca zaczęła prowadzić działalność w zakresie doradztwa energetycznego, wykonywania audytów 

energetycznych oraz sprzedaży odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp 

ciepła. Rejestracja w KRS ww. zmian została dokonana w dniu 28 marca 2014 r. W dniu 13 marca 2014 roku Spółka 

przyjęła prognozę finansową oraz kierunki rozwoju na rok 2014.  

W dniu 22 kwietnia 2014 r. Jednostka Dominująca uchwaliła nową strategię rozwoju Spółki na lata 2014-2016. Nowa 

strategia zakładała reorganizację działalności Spółki, wprowadzenie nowych usług i projektów inwestycyjnych, a 

także maksymalizację zysków dla akcjonariuszy oraz zwiększenie wartości Spółki. 

W dniu 7 maja 2014 roku Spółka podpisała deklarację członkowską przystępując do Porozumienia kooperacyjnego 

Klaster Dolina Czystej Energii z siedzibą w Gdańsku, którego celem są innowacje w odnawialne źródła energii oraz 

wprowadzanie nowych technologii przyjaznych środowisku, takich jak m.in. fotowoltaika.  Zarząd GPW ogłosił o 

zmianie kwalifikacji sektorowej Jednostki Dominującej z sektora "informatyka" na sektor "inwestycje" po sesji w dniu 

30 maja 2014 r.   

W dniu 4 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki podpisał umowę nabycia 400.000 akcji serii A na okaziciela, 

uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż posiadaczom jednej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo do 

oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na każdą akcję uprzywilejowaną, spółki PIE Polskie 

Innowacje Energetyczne S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, co stanowi 40% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawnia do 800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spółki. Spółka, w której udziały zostały nabyte przez Columbus Capital S.A. prowadzi działalność w 

zakresie doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży odnawialnych źródeł 

energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła. Jednostka Dominująca jako Inwestor uzyskała po 

nabyciu akcji w PIE Polskie Innowacje Energetyczne S.A. uprawnienia osobiste do powoływania trzech członków Rady 

Nadzorczej spółki przejmowanej, co tym samym da mu możliwość wyboru zarządu w spółce przejmowanej oraz 

pozwoli realizować zaplanowaną strategię.  

W dniu 9 lipca 2014 r. spółka zależna PIE Polskie Innowacje Energetyczne S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

podjęła uchwałę dotyczącą zmiany nazwy na Columbus Energy S.A. Ponadto Jednostka Dominująca zapewniła sobie 

prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej. Zmiana firmy została zarejestrowana w KRS w dniu 

25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2014 r. Jednostka Dominująca założyła spółkę zależną pod firmą 3XF Sp. z o.o. 

z siedzibą w Częstochowie wraz z pięcioma osobami fizycznymi. Nowo założona spółka będzie realizowała wspólne 

inwestycje w rozwoju technologii 3D, produkcji sprzętu drukującego w technologii 3D, przejęcia portali tematycznych 

obejmujących szeroki zakres zagadnień druku i technologii 3D i dalszego rozwoju technologii 3D, jej promocji na 
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świecie oraz wszelkich czynności mających na celu zwiększania wartości nowo powołanego podmiotu. Columbus 

Capital S.A. objął 40 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł, co stanowi 

33,33% w kapitale zakładowym spółki. Spółka zależna 3FX Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 16 

września 2014 r. pod nr. 0000523728. W dniu 7 sierpnia 2014 r. Spółka założyła wraz z partnerami (dwoma 

adwokatami), spółkę zależną pod firmą Columbus Tax & Law Sp. z o.o., która miała prowadzić na skalę ogólnopolską 

działalność w zakresie doradztwa prawnego typu: fuzje, przejęcia; przekształcenia spółek; tworzenie i 

restrukturyzacja spółek; audyt prawny; sprzedaż spółek; obsługa prawna podmiotów gospodarczych; szkolenia 

podmiotów gospodarczych i zarządów spółek prawa handlowego. Spółka w nowo założonym podmiocie objęła 144 

udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, co stanowi 90% w kapitale zakładowym, przy czym udział Spółki w 

zysku nowo założonej spółki zależnej wynosić będzie 40%. Spółka zależna Columbus Tax & Law Sp. z o.o. została 

zarejestrowana w KRS w dniu 23 października 2014 r. W dniu 27 sierpnia 2014 r. Zarząd Jednostki Dominującej w 

drodze uchwały nr 1 podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 700.000,00 zł w granicach kapitału docelowego, 

poprzez emisję 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Wyłączono 

prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji zwykłych serii D. Rejestracja w KRS podwyższenia 

kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 21 października 2014 r. Po zarejestrowaniu akcji serii D kapitał zakładowy 

Spółki wyniósł 16.702.400,00 zł i dzielił się na 16.702.400 akcji zwykłych na okaziciela.  

W dniu 30 września 2014 r. zostały sprzedane portale internetowe i domeny, które były przedmiotem wcześniejszej 

głównej działalności Spółki tj. IT. Sprzedaż nastąpiła zgodnie z uchwałą nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie grupy portali internetowych. W 

dniu 26 listopada 2014 r. Jednostka Dominująca przystąpiła do Klubu Efektywnego Biznesu, organizowanego przez 

Fundację Fortis w Katowicach. Fundacja Fortis działa z misją i pasją na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 

wykorzystując do tego celu nowe technologie i sprawdzone europejskie rozwiązania, ograniczające do minimum 

ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.  

2015 r.  

W dniu 26 stycznia 2015 r. zostały zarejestrowane zmiany w statucie spółki zależnej Columbus Energy S.A., gdzie w 

związku z rozszerzeniem składu Rady Nadzorczej od pięciu do dziesięciu członków Spółka utraciła możliwość 

powoływania większości członków, wskutek czego utracił status jednostki dominującej.  

W dniu 12 marca 2015 r. Jednostka Dominująca zbyła na rzecz wskazanej spółki Noble Business Group Sp. z o.o. 

posiadane 40 udziałów w spółce zależnej 3FX Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.   

W dniu 7 kwietnia 2015 r. spółka Columbus Energy S.A. zrealizowała jeden z głównych celów strategicznych tj. 

zakontraktowała 1 000 instalacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne na kwotę przekraczającą 50 000 000,- zł. Spółka 

Columbus Energy S.A. poinformowała, że pierwsze instalacje zamierza wykonać jeszcze w II kwartale 2015 r., 

ponieważ Bank Ochrony Środowiska S.A. podał datę uruchomienia naboru wniosków z programu PROSUMENT na 

dzień 24 kwietnia 2015 r.  

Na dzień 30 czerwca 2015 r. udział Spółki w Columbus Energy S.A. wynosił 35,41%, z uwagi na fakt zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego Columbus Energy S.A. (w dniu 14 lipca 2015 r.).  

W dniu 6 lipca 2015 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Columbus Energy S.A. (spółka przyłączona) propozycję 

połączenia obu spółek. Spółka pozytywnie odniosła się do propozycji. W dniu 13 lipca 2015 r. został podpisany list 

intencyjny w sprawie połączenia spółek. W dniu 24 września 2015 r. Spółka opublikowała zaktualizowaną strategię 

rozwoju na lata 2015-2016. Prace w drugim półroczu 2015 r. były związane z połączeniem obu spółek. Plan połączenia 

został opublikowany przez Spółkę w dniu 26 października 2015 r. Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez 

Jednostkę Dominującą spółki Columbus Energy S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez 

przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za nowo emitowane akcje z 

połączenia, które spółka przejmująca wydała akcjonariuszom Columbus Energy S.A. Na skutek połączenia spółek, 

kapitał zakładowy Columbus Capital S.A. został obniżony do kwoty 4.509.648,00 zł, poprzez obniżenie wartości 

nominalnej jednej akcji z 1,00 zł do 0,27 zł, a następnie podwyższony do 72 863 778,42 zł w drodze emisji 253 163 

446 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,27 zł każda, wydawanym akcjonariuszom 

spółki przejmowanej w związku z połączeniem. 
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W dniu 29 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki zawarł z dwiema osobami prawnymi umowy sprzedaży łącznie 144 

udziałów spółki Columbus Tax & Law Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 7.200,00 zł. Sprzedaż udziałów w spółce 

Columbus Tax & Law Sp. z o.o. była podyktowana reorganizacją grupy kapitałowej Columbus Energy S.A.  

2016 r.  

W dniu 4 stycznia 2016 r. Walne Zgromadzenia obu spółek wypowiedziały się za połączeniem spółek. Sąd Rejestrowy 

wpisał połączenie do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 marca 2016 r. Po połączeniu zmianie uległa wartość 

nominalna akcji, która wyniosła 0,27 zł. Po połączeniu Jednostka Dominująca prowadzi działalność pod firmą 

Columbus Energy S.A. Zarząd Spółki w dniu 23 marca 2016 r. podjął uchwałę nr 1/03/2016 o dokonanie przydziału 

akcji serii E w związku z połączeniem. Jednostka Dominująca w dniu 30 maja 2016 r. zawiązała spółkę zależną 

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. W dniu 30 maja 2016 r. Zarząd Jednostki Dominującej przyjął strategię rozwoju 

działalności i prognozy finansowe Columbus Energy S.A. na lata 2016-2020.  

W dniu 30 maja 2016 r. Jednostka Dominująca założyła spółkę pod firmą Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie. Spółka została założona w celu realizacji przyjętej w dniu 30 maja 2016 r. strategii rozwoju 

działalności. Przedmiotem działalności nowo zawiązanej spółki jest docelowa sprzedaż umów „Abonament na Słońce” 

i zarządzanie należnościami z nich wynikającymi. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 1 lipca 2016 r. pod nr 

0000625712.   

W dniu 30 maja 2016 r. został przedstawiony Game Changer tj. zmiana oferty Spółki skutkująca jeszcze bardziej 

dynamicznym jej rozwojem, niezależnym od zmian legislacyjnych czy dotacji.  

W dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji 13.493.293 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,27 zł. 

Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii F nastąpiło w dniu 25 listopada 2016 r., natomiast jej zakończenie miało 

miejsce w dniu 28 grudnia 2016 r., w którym Zarząd Jednostki Dominującej podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 

akcji serii F.  

W dniu 2 listopada 2016 r. Zarząd Spółki założył z osobą prawną INVEN Group Sp. z o.o. spółkę pod firmą New Energy 

Investments Sp. z o.o. Nowo założona spółka ma wykorzystywać kompetencje i doświadczenie INVEN Group Sp. z 

o.o. w zakresie przygotowania dużych inwestycji energetycznych oraz doświadczenia Columbus Energy w technologii 

fotowoltaicznej. Rejestracja nastąpiła w dniu 26 stycznia 2017 r. i w związku z tym, Jednostka Dominująca posiada 18 

udziałów spółki tj. 31% w kapitale zakładowym.  

W dniu 14 listopada 2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę w sprawie sporządzania 

sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez MSR i MSSF.  

W dniu 23 listopada 2016 r. Spółka zawarła z INVEN Group Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w zakresie 

organizacji finansowania w celu zapewnienia dalszego rozwoju Columbus Energy S.A. w obszarze sprzedaży 

„Abonamentu na słońce”. W ramach świadczonych usług na rzecz Spółki, INVEN Group Sp. z o.o. miała zająć się 

pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania. 

W dniu 14 grudnia 2016 r. Jednostka Dominująca otrzymała obustronnie podpisany list intencyjny z Nest Bank S.A. z 

siedzibą w Warszawie oraz spółką zależną Columbus Energy Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podpisany 

dokument wieńczy etap negocjacji, będąc wyrazem intencji stron w sprawie długoterminowej współpracy dotyczącej 

finansowania produktu Spółki „Abonament na słońce”.  

2017 r.  

W dniu 6 lutego 2017 r. Zarząd Columbus Energy S.A. działając na podstawie stosownych upoważnień uchwałę nr 

1/02/2017 w sprawie emisji obligacji serii A, do 3.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000,00 złotych. Po dojściu emisji 

Obligacji do skutku zgodnie z założeniami Spółka wprowadziła przydzielone Obligacje do obrotu i notowań w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Jednostka Dominująca zaoferowała Obligacje serii A w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie 
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więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji. W dniu 2 marca 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę 

nr 1/03/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału. Na podstawie przedmiotowej 

uchwały dokonano przydziału 1115 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda, 

o łącznej wartości 1.115.000 zł. Spółka wykupiła Obligacje serii A w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich 

wartości nominalnej w dniu 1 marca 2019 r. zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.  

W dniu 6 marca 2017 r. Jednostka Dominująca podpisała z Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę współpracy, 

przez którą Bank zobowiązał się do finansowania klientów, którzy spełnią warunki określone w odpowiedniej ofercie 

produktowej. Umowa zawarta została na czas nieoznaczony. Bank zobowiązał się do przekazania na rachunek Spółki 

środków finansowych wynikających z zawartych umów z klientami Jednostki Dominującej. Podpisanie przez Spółkę 

umowy z NEST Bank S.A. było pierwszym etapem zaangażowania we współpracę, polegającym na 

współfinansowaniu klientów oraz było kontynuacją podpisanego obustronnie listu intencyjnego w dniu 14 grudnia 

2016 r.  

W dniu 13 marca 2017 r. Zarząd Columbus Energy S.A. na podstawie stosownych upoważnień podjął uchwałę, o emisji 

od 2.000 do 5.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o 

łącznej wartości nominalnej od 2.000.000,00 do 5.000.000,00 złotych. Po dojściu emisji Obligacji do skutku, zgodnie 

z założeniami Spółka przydzielone Obligacje wprowadziła do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje były oferowane w 

trybie 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. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Spółce było memorandum informacyjne 

sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Oferowanie Obligacji nastąpiło za pośrednictwem firmy 

inwestycyjnej. W dniu 30 marca 2017 r. Zarząd Columbus Energy S.A. podjął uchwałę nr 3/03/2017 w sprawie dojścia 

do skutku emisji Obligacji serii B oraz ich przydziału. Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 4.335 

sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości 4.335.000 zł. Spółka 

wykupi Obligacje serii B w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału po ich wartości nominalnej. Obligacje serii B 

są zabezpieczone. Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony został na dzień 30 marca 2019 r. 

W dniu 15 maja 2017 r. Zarząd Columbus Energy S.A. powziął informację, iż spółka zależna Jednostki Dominującej - 

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podpisała umowę współpracy z Bankiem Ochrony 

Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie pośrednictwa i wykonywania w imieniu i na rzecz Banku czynności 

faktycznych związanych z działalnością bankową dotyczących produktu Eko Kredyt PV, przeznaczonego na 

finansowanie instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych przez Spółkę Columbus Energy S.A. Zgodnie z zapisami 

przedmiotowej umowy spółka zależna Jednostki Dominującej – Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie odpowiada za współpracę z Klientem w zakresie rozpatrzenia wniosków i zawarcia umowy przez Bank, jak 

również przyjmowania dokumentacji i jej weryfikacji. Przedmiotowa umowa poszerzyła ofertę Spółki zapewniając 

Klientowi możliwość finansowania instalacji fotowoltaicznych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.  W dniu 10 lipca 

2017 roku Zarząd Columbus Energy S.A. na podstawie stosownych upoważnień podjął uchwałę nr 1/07/2017, o emisji 

od 1.000 do 3.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,- złotych każda i o łącznej 

wartości nominalnej od 1.000.000,- do 3.000.000,00 złotych. Po dojściu emisji Obligacji do skutku, zgodnie z 

założeniami Zarząd Jednostki Dominującej dokonał wprowadzenia przydzielonych Obligacji do obrotu i notowań w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Jednostka Dominująca oferowała Obligacje serii C w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie 

więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji. W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Jednostki 

Dominującej podjął uchwałę nr 2/07/2017 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii C oraz ich przydziału. Na 

podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału 1.090 sztuk obligacji na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości 1.090.000 zł. 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. Spółka wykupi Obligacje serii C w terminie 24 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.  

W dniu 18 września 2017 r. Zarząd Columbus Energy S.A. działając na podstawie stosownych upoważnień podjął 

uchwałę nr 1/09/2017 o emisji od 1.000 do 5.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
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1.000,- złotych każda i o łącznej wartości nominalnej od 1.000.000,- do 5.000.000,00 złotych. Po dojściu emisji 

Obligacji do skutku, zgodnie z założeniami Zarząd Jednostki Dominującej dokonał wprowadzenia przydzielonych 

Obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje były oferowane 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. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Spółce było memorandum informacyjne 

sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Oferowanie Obligacji nastąpiło za pośrednictwem firmy 

inwestycyjnej. W dniu 5 października 2017 r. Zarząd Columbus Energy S.A. 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 sztuk Obligacji na okaziciela serii D. Spółka wykupi Obligacje serii D w terminie 24 

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. 

2018 r. 

W dniu 8 marca 2018 r. Emitent zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu 

odnawialnego na kwotę limitu kredytowego 1,3 mln zł, z okresem dostępności linii kredytowej do 7 marca 2019 r. 

Środki finansowe pochodzące z linii kredytowej przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności Emitenta 

wynikającej z realizacji instalacji fotowoltaicznych. 

W dniu 14 marca 2018 r. miało miejsce pierwsze notowanie obligacji Emitenta serii C i D na ASO Catalyst. 

W dniu 8 maja 2018 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany §6 statutu Spółki, dokonując scalenia 

dotychczasowych Akcji serii A-F w liczbie 283 359 139 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda, do 40 479 877 Akcji 

serii A1 o wartości nominalnej 1,89 zł każda. Zmiana statutu w powyższym zakresie została wpisana do rejestru w dniu 

28 września 2018 r. 

21 września 2018 r. Emitent podpisał umowę partnerską w zakresie sprzedaży, montażu, uruchamiania i serwisu przez 

Emitenta pomp ciepła marki Viessmann.  

22 listopada 2018 r. dokonane zostało (w tym w systemie KDPW w odniesieniu do akcji zdematerializowanych) 

scalenie Akcji Emitenta związane ze zmianą statutu dokonaną uchwałami Walnego Zgromadzenia z 8 maja 2018 r. 

Akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 0,27 zł. zostały scalone w stosunku 7:1 oraz uzyskały wartość nominalną 

1,89 zł.  

18 grudnia 2018 r. Spółka rozwiązała umowę o świadczenie usług w zakresie organizacji finansowania Emitenta w 

obszarze sprzedaży produktu „Abonament na Słońce” zawartą z INVEN Group Sp. z o.o. z 23 listopada 2016 r. oraz 

zawarła z tą spółką nową umowę dotyczącą współpracy w zakresie pozyskiwania finansowania działalności Spółki, 

sprzedaży wierzytelności posiadanych przez Spółkę oraz sprzedaży akcji Spółki. 

2019 r. 

25 maja 2019 r. Emitent zawiązał spółkę joint venture Columbus Elite S.A. wspierającą sieć sprzedażową Columbus 

Energy S.A. 

15 czerwca 2019 r. Spółka przedstawiła nową ofertę Standard i Smart, która koncentruje się na kompleksowej 

obsłudze klienta, oferuje najniższe dostępne na rynku finansowanie – RRSO wynoszące 4,5%, 15-letnią Gwarancję 

Totalną na całą instalację oraz najszybszy montaż i zgłoszenie do zakładu energetycznego w terminie do 5 dni. 

9 lipca 2019 r. Emitent rozpoczął budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 999 kWp w Adamowej Górze i 

Erminowie w województwie mazowieckim. 

6 sierpnia 2019 r. Spółka zawarła kluczową umowę współpracy w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 355 MW, które w przyszłości mogą być sprzedane za 1,3 mld złotych. 
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9 października 2019 r. Emitent zawarł Umowę Inwestycyjną z Panem Piotrem Kurczewskim, której konsekwencją jest 

pozyskanie przez Spółkę środków z umów pożyczek. Podsumowanie całej transakcji oraz innych umów pożyczek 

zamiennych na akcje oraz uchwalony Program Managerski dają ilość akcji fully-diluted na poziomie 69 123 263 szt. 

akcji do 2024 roku, jeśli wszystkie prawa zostaną zamienione na akcje, a następnie objęte. 

2020 r.  

21 lutego 2020 r. Emitent, poprzez spółkę Everest Investments S.A.,(obecnie Nexity Global S.A.) dokonał inwestycji w 

wysokości 10 mln zł w system zarządzający infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych. Celem 

inwestycji było stworzenie rozwiązań IT dla całej nowoczesnej energetyki w oparciu o nową dyrektywę unijną RED II, 

która umożliwia synergię prosumentów, użytkowników fotowoltaiki biznesowej, energii z farm fotowoltaicznych z 

magazynami energii i siecią ładowarek. 

2 lipca 2020 r. Emitent zawarł ze spółką Farmy Fotowoltaiki (należącą do Śląskie Kamienice S.A.) umowę o 

współpracy w zakresie rozwijania projektów farmowych. W ramach nowego podmiotu, w którym obie spółki mają po 

50% udziałów, zobowiązano się do wspólnej realizacji projektów, które będą polegały m.in. na znalezieniu lokalizacji, 

zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu farmy fotowoltaicznej.                          

3 sierpnia 2020 r. Spółka zaprezentowała nową ofertę. W ramach pakietów GO GREEN, GO FREE i GO COMFORT, 

oprócz montażu instalacji fotowoltaicznych, Spółka wprowadziła do sprzedaży falownik hybrydowy z magazynem 

energii oraz pompę ciepła, z dotacją od 14 100 zł w ramach programu Czyste Powietrze.  

3 września 2020 r. Emitent zainwestował 10 mln euro w Saule Technologies, obejmując tym samym 20% udziałów w 

spółce produkującej ogniwa perowskitowe (ultracienkie, transparentne ogniwa fotowoltaiczne przewyższające 

zastosowaniem tradycyjne ogniwa krzemowe). Na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej Emitent nabył też prawo 

pierwszeństwa zakupu produktów opartych na ogniwach perowskitowych, dzięki czemu będzie odgrywać wiodącą 

rolę jako dostawca tego typu rozwiązań na rynku.  

1 grudnia 2020 r. Spółka New Energy Investments (100% zależna od Emitenta) podpisała z Domem Maklerskim Banku 

Ochrony Środowiska S.A. umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania 

w formie emisji Zielonych Obligacji (green bonds), w ramach Programu emisji obligacji na łączną kwotę 500 mln zł. W 

pierwszej przeprowadzonej przez Spółkę transzy emisji obligacji BOŚ objął obligacje serii A, o wartości 75 mln zł. 

Środki pozyskane w ramach emisji zostały przeznaczone na budowę farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy ponad 

30 MW. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania 

odnawialnych źródeł energii.  

14 grudnia 2020 r. 15 spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wygrało aukcje na sprzedaż energii 

elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu Emitent zrealizuje 25 projektów farmowych, o 

łącznej mocy 29,18 MW.  

 Spółki Grupy Kapitałowej, do której należy Jednostka Dominująca oraz jednostki zależne, 

współzależne i stowarzyszone  

Jednostka Dominująca: Columbus Energy S.A. Jednostka Dominująca posiada głosy i udziały w następujących 

jednostkach:  

  



 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020          Columbus Energy Spółka Akcyjna 12 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.  

Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

Jednostka 

Ilość 
posiadanych 

udziałów 
(szt.) 

bezpośrednio 
i pośrednio 

Wartość  
nominalna 

posiadanych   
udziałów (zł) 

bezpośrednio i 
pośrednio 

Udział w kapitale 

podstawowym (%) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Ilość posiadanych 

głosów (szt.) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w głosach 

(%) bezpośrednio i 
pośrednio 

Jednostki zależne 

Columbus Energy 
Finanse Sp. z o.o. 

2 000 200 000 100 2 000 100 

GoBiznes Sp. z.o.o. 2 500 250 000 100 2 500 100 

Columbus Profit  
Sp. z o.o. 

2 500 250 000 100 2 500 100 

New Energy Investments 
Sp. z o.o. 

58 5 800 100 58 100 

Columbus JV1 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Columbus JV-3 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Columbus JV-4 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 5 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 6 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 7 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Greenprojekt 6 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Greenprojekt 18  
Sp. z o.o. 

100 5 000 100 100 100 

Sun Energy Invest  
Sp. z o.o. 

51 5 100 100 51 100 

 
 

Jednostka 

Ilość 

posiadanych 

udziałów 
(szt.) 

bezpośrednio 

i pośrednio 

Wartość  
nominalna 

posiadanych   
udziałów (zł) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w kapitale 

podstawowym 
(%) bezpośrednio 

i pośrednio 

Ilość 

posiadanych 

głosów (szt.) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w 

głosach (%) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Jednostki zależne pośrednio 

Columbus JV2 Sp. z o.o. ** 100 5 000 100 100 100 

Eko Energia II Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Eko Energia – Fotowoltaika* 
Domaniew II Sp. z o.o. 

4300 215 000 100 4300 100 

Ecowolt 1 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 2 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 9 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 18 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.* 100 
5 000 

100 100 100 

Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 
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Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

EcoSolar Babice Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

ES Banachy Sp. z o.o.* 100 
5 000 

100 100 100 

ES Nisko Sp. z o.o.* 100 5 000 100 100 100 

ES Sigiełki Sp. z o.o.* 100 
5 000 

100 100 100 

SPower Tomaszówka Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Zambrów I Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Giżycko Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower WDW Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower JSK 3 Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower KKM Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Ujazd Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower HNB Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Węgliska Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Rusowo Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Mońki Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Osinki Sp. z o.o.** 2400 120 000 100 2400 100 

SPower Polanów Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Sudol Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Kołaczyce Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Jabłoń Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Januszkowice Sp. z o.o** 100 5 000 100 100 100 

SPower Klimki Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Konopczyn Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower KRRO 8 Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Nekla Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Różan Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

SPower Trękusek Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 
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SPower KZDK 5 Sp. z o.o.** 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 12 Sp. z o.o.** 51 2 550 51 51 51 

Ecowolt 14 Sp. z o.o.** 51 2 550 51 51 51 

 

Jednostka 

Ilość 
posiadanych 

udziałów (szt.) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Wartość  
nominalna  

posiadanych 
udziałów (zł) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w kapitale 
podstawowym 

(%) bezpośrednio 
i pośrednio 

Ilość posiadanych 
głosów (szt.) 

bezpośrednio i 
pośrednio 

Udział w głosach 

(%) bezpośrednio 
i pośrednio 

Jednostki współzależne  
 

Smile Energy S.A. 50 000 50 000 50 50 000 50 

Columbus  
Elite S.A. 

50 000 50 000 50 50 000 50 

Columbus&Farmy  
Sp. z o.o. 

50 5 000 50 50 50 

 

 

Jednostka 

Ilość 

posiadanych 

udziałów (szt.) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Wartość  
nominalna  

posiadanych 

udziałów (zł) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w kapitale 

podstawowym 

(%) bezpośrednio 

i pośrednio 

Ilość posiadanych 

głosów (szt.) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w głosach 

(%) bezpośrednio i 

pośrednio 

Jednostki współzależne pośrednio   

Farma F2 Sp. z o.o.*** 5 2 500 50 5 50 

Farma F3 Sp. z o.o.*** 5 2 500 50 5 50 

Farma F4 Sp. z o.o.*** 5 2 500 50 5 50 

Farma F5 Sp. z o.o.*** 5 2 500 50 5 50 

Farma F6 Sp. z o.o.*** 5 2 500 50 5 50 

Farma F7 Sp. z o.o.*** 5 2 500 50 5 50 

Farma F8 Sp. z o.o.*** 5 2 500 50 5 50 

 

 

Jednostka 

Ilość 

posiadanych 

udziałów (szt.) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Wartość  
nominalna  

posiadanych 

udziałów (zł) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w kapitale 

podstawowym 

(%) bezpośrednio 

i pośrednio 

Ilość posiadanych 

głosów (szt.) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w głosach 

(%) bezpośrednio i 

pośrednio 

Jednostki stowarzyszone  
 

Nexity Global S.A.  3 298 450 1 978 800 32,98 3 298 450 32,98 

Saule S.A. 
187 493 

187 493 13,04 187 493 
13,04 

 

* jednostki zależne pośrednio od Columbus Energy S.A., zależne bezpośrednio od New Energy Investments Sp. z o.o. 

** jednostki zależne pośrednio od Columbus Energy S.A., zależne bezpośrednio od Columbus JV1 Sp. Z o.o. 

*** jednostki współzależne pośrednio od Columbus Energy S.A., zależne bezpośrednio od Columbus&Farmy Sp. z o.o.  
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W dniu 5 lutego 2021 r. Emitent podpisał umowy nabycia 100% udziałów w 5 (pięciu) spółkach celowych realizujących 

projekty farm fotowoltaicznych z wygraną w 2020 roku aukcją o łącznej mocy 4,2 MWp oraz w dniu 11 lutego 2021 r. 

Emitent przyjął ofertę zakupu 100% udziałów w spółce celowej realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 1 

MWp. 

Stan na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: 

Jednostka 

Ilość 
posiadanych 

udziałów (szt.) 

bezpośrednio 

i pośrednio 

Wartość  

nominalna  

posiadanych 
udziałów (zł) 

bezpośrednio 

i pośrednio 

Udział w 

kapitale 

podstawowym 
(%) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Ilość 
posiadanych 

głosów (szt.) 

bezpośrednio 

i pośrednio 

Udział w 

głosach (%) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Jednostki zależne 

Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. 2 000 200 000 100 2 000 100 

GoBiznes Sp. z.o.o. 2 500 250 000 100 2 500 100 

Columbus Profit Sp. z o.o. 2 500 250 000 100 2 500 100 

Columbus Obrót 2  
Sp. z o.o. 

100 5 000 100 100 100 

New Energy Investments Sp. z o.o. 130 865 
13 086 

500 
100 130 865 100 

Columbus JV1 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Columbus JV-3 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Columbus JV-4 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 5 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 6 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Ecowolt 7 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Greenprojekt 6 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Greenprojekt 18 Sp. z o.o. 100 5 000 100 100 100 

Sun Energy Invest  
Sp. z o.o. 

51 5 100 100 51 100 

Fotowoltaika HIG XII 
 Sp. z o.o. 

100 5 000 100 100 100 

 

Jednostka 
 

Ilość posiadanych 
udziałów (szt.) 

bezpośrednio i 
pośrednio 

 

Wartość  

nominalna  

posiadanych 

udziałów (zł) 

bezpośrednio 

 i pośrednio 

 

 

Udział  

w kapitale 

podstawowym  

(%) bezpośrednio  

i pośrednio 

 

Ilość posiadanych 

głosów (szt.) 

bezpośrednio 

 i pośrednio 

 

 

Udział  

w głosach (%) 

bezpośrednio 

 i pośrednio 

 

Jednostki zależne pośrednio   

Columbus SPV-1   
Sp. z o.o.*  

100  5 000  100  100  100  

Columbus SPV-2   
Sp. z o.o.*  

100  5 000  100  100  100  

Columbus SPV-3 Sp. z o.o.*  100  5 000  100  100  100  
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Columbus SPV-4 Sp. z o.o.*  100  5 000  100  100  100  

Columbus JV-5 Sp. z o.o.*  
100  

 
5 000 100 100 100 

Eko Energia II   
Sp. z o.o.*  

100  5 000  100  100  100  

Eko Energia – Fotowoltaika   
Domaniew II  Sp. z o.o.*  

4 963  248 150  100  4 963  100  

Ecowolt 1 Sp. z o.o.*  100  5 000  100  100  100  

Ecowolt 2 Sp. z o.o.*  100  5 000  100  100  100  

Ecowolt 9 Sp. z o.o.*  110  5 500  100  110  100  

Ecowolt 18 Sp. z o.o.*  100  5 000  100  100  100  

Greenprojekt 16   
Sp. z o.o.*  

127  6350  100  127  100  

Elektrownia PVPL 113  
Sp. z o.o.*  

100  5 000  100  100  100  

Elektrownia PVPL 166   
Sp. z o.o.*  

112  5 600  100  112  100  

Elektrownia PVPL 172   
Sp. z o.o.*  

115  5 750  100  115  100  

Elektrownia PVPL 173   
Sp. z o.o.*  

100  5 000  100  100  100  

Elektrownia PVPL 174   
Sp. z o.o.*  

112  5 600  100  112  100  

Elektrownia PVPL 187   
Sp. z o.o.*  

112  5 600  100  112  100  

Elektrownia PVPL 188   
Sp. z o.o.*  

112  5 600  100  112  100  

Elektrownia PVPL 213   
Sp. z o.o.*  

115  5 750  100  115  100  

Elektrownia PVPL 221   
Sp. z o.o.*  

112  5 600  100  112  100  

Elektrownia PVPL 288   
Sp. z o.o.*  

112  5 600  100  112  100  

Elektrownia PVPL 321   
Sp. z o.o.*  

112  5 600  100  112  100  

Elektrownia PVPL 388   
Sp. z o.o.*  

100  5 000  100  100  100  

Elektrownia PVPL 421   
Sp. z o.o.*  

101  5 050  100  101  100  

EcoSolar Babice Sp. z o.o.*  168  8 400  100  168  100  

ES Banachy Sp. z o.o.*  131  6550  100  131  100  

ES Nisko Sp. z o.o.*  138  6900  100  138  100  

ES Sigiełki Sp. z o.o.*  123  6150  100  123  100  

SPower Tomaszówka  
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Zambrów I   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Giżycko   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower WDW Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower JSK 3 Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower KKM Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  
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SPower Ujazd Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower HNB Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower Węgliska   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Rusowo   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Mońki Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower Lubień Dolny 2  
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Osinki Sp. z o.o.**  2400  120 000  100  2400  100  

SPower Polanów   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Sudol Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower Kołaczyce   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Jabłoń Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower Januszkowice  
Sp. z o.o**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Klimki Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower Konopczyn   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower KRRO 8   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower Nekla Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower Różan Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  

SPower Trękusek   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

SPower KZDK 5   
Sp. z o.o.**  

100  5 000  100  100  100  

Ecowolt 12 Sp. z o.o.**  51  2550  51  51  51  

Ecowolt 14 Sp. z o.o.**  51  2550  51  51  51  

PCWO Energy PV 223  
Sp. z o.o.***  

11 680  584 000  100  11 680  100  

PCWO Energy PV 245  
Sp. z o.o.***  

13 060  653 000  100  13 060  100  

PCWO Energy PV 277  
Sp. z o.o.***  

15 640  782 000  100  15 640  100  

PCWO Energy PV 341  
Sp. z o.o.***  

15 640  782 000  100  15 640  100  

PCWO Energy PV 358  
Sp. z o.o.***  

9 160  458 000  100  9 160  100  

Columbus JV2 Sp. z o.o.**  100  5 000  100  100  100  
 

 

Jednostka 

Ilość posiadanych 
udziałów (szt.) 

bezpośrednio i 
pośrednio 

Wartość   

nominalna   
posiadanych udziałów 

(zł) bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w kapitale 
podstawowym  

(%) bezpośrednio 
 i pośrednio 

Ilość posiadanych 
głosów (szt.) 

bezpośrednio i 
pośrednio 

Udział  
w głosach (%) 

bezpośrednio i 
pośrednio 

Jednostki współzależne   

Smile Energy S.A.  50 000  50 000  50  50 000  50  

Columbus Elite S.A.  50 000  50 000  50  50 000  50  
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Columbus&Farmy   
Sp. z o.o.  

50  5 000  50  50  50  

 

Jednostka 

Ilość posiadanych 
udziałów (szt.) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Wartość  nominalna   
posiadanych udziałów 

(zł) bezpośrednio  

i pośrednio 

Udział w kapitale 
podstawowym (%) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Ilość posiadanych 
głosów (szt.) 

bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w głosach (%) 

bezpośrednio i 
pośrednio 

Jednostki współzależne pośrednio   

Farma F2  
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

Farma F3  
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

Farma F4  
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

Farma F5  
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

Farma F6  
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

Farma F7  
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

Farma F8  
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

Farma F9  
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

Farma F10 
Sp. z o.o.****  

5  2 500  50  5  50  

 

Jednostka 

Ilość posiadanych 

udziałów (szt.) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Wartość   
nominalna   

posiadanych 
udziałów (zł) 

bezpośrednio i 
pośrednio 

Udział w kapitale 

podstawowym  
(%) bezpośrednio  

i pośrednio  

Ilość posiadanych 

głosów (szt.) 
bezpośrednio i 

pośrednio 

Udział w głosach 
(%) bezpośrednio 

 i pośrednio 

Jednostki stowarzyszone   

Nexity Global S.A.   3 298 450  1 978 800  32,98  3 298 450  32,98  

Saule S.A.  312 487  312 487  20,00  312 487  20,00  

 

* jednostki zależne pośrednio od Columbus Energy S.A., zależne bezpośrednio od New Energy Investments Sp. z o.o. 

** jednostki zależne pośrednio od Columbus Energy S.A., zależne bezpośrednio od Columbus JV1 Sp. z o.o. 

*** jednostki zależne pośrednio od Columbus Energy S.A., zależne bezpośrednio od Columbus JV-5 Sp. z o.o. 

**** jednostki współzależne pośrednio od Columbus Energy S.A., zależne bezpośrednio od Columbus&Farmy  

Sp. z o.o. 

W Grupie Kapitałowej Columbus Energy istnieją powiązania m.in. organizacyjne polegające na tym, że spółka 

nadrzędna faktycznie prowadzi politykę finansową i zakupową spółek powiązanych i zaangażowanych w kapitale.  

Columbus Energy S.A. wskazuje, że posiadany przez nią udział w sposób bezpośredni bądź pośredni w kapitale 

zakładowym oraz głosach w spółkach Columbus Energy Finanse Sp. z o.o., GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej GoBloo Sp. 

z o.o.), Eko Energia II Sp. z o.o., Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o., Columbus Profit Sp. z o.o. oraz New 

Energy Investments Sp. z o.o., Ecowolt 1 Sp. z o.o., Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o., 

Greenprojekt 16 Sp. z o.o.PVPL 113 Sp. z o.o., PVPL 166 Sp. z o.o., PVPL 172 Sp. z o.o., PVPL 173 Sp.  z o.o., PVPL 174 

Sp. z o.o., PVPL 187 Sp. z o.o., PVPL 188 Sp. z o.o.,, PVPL 213 Sp. z o.o., PVPL 221 Sp. z o.o., PVPL 288 Sp. z o.o., PVPL 
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321 Sp. z o.o., PVPL 388 Sp. z o.o., PVPL 421 Sp. z o.o. EcoSolar Babice Sp. z o.o., ES Banachy Sp. z o.o., ES Nisko Sp. 

z o.o., ES Sigiełki Sp. z o.o., Ecowolt 5 Sp. z o.o., Ecowolt 6 Sp. z o.o., Ecowolt 7 Sp. z o.o., Greenprojekt 6 Sp. z o.o., 

Greenprojekt 18 Sp. z o.o., Sun Energy Invest Sp. z o.o., SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp. z o.o., 

SPower Giżycko Sp. z o.o., SPower WDW Sp. z o.o., SPower JSK 3 Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o., SPower Ujazd 

Sp. z o.o.,  

SPower HNB Sp. z o.o., SPower Węgliska Sp. z o.o., SPower Rusowo Sp. z o.o., SPower Mońki Sp. z o.o., SPower Lubień 

Dolny 2 Sp. z o.o., SPower Osinki Sp. z o.o., SPower Polanów Sp. z o.o., SPower Sudol Sp. z o.o., SPower Kołaczyce 

Sp. z o.o., SPower Jabłoń Sp. z o.o., SPower Januszkowice Sp. z o.o, SPower Klimki Sp. z o.o., SPower Konopczyn Sp. 

z o.o., SPower KRRO 8 Sp. z o.o., SPower Nekla Sp. z o.o., SPower Różan Sp. z o.o., SPower Trękusek Sp. z o.o., SPower 

KZDK 5 Sp. z o.o. PCWO Energy PV 223 Sp. z o.o., PCWO Energy PV 245 Sp. z o.o., PCWO Energy PV 277 Sp. z o.o., 

PCWO Energy PV 341 Sp. z o.o., PCWO Energy PV 358 Sp. z o.o., Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o. Columbus JV1 Sp. z 

o.o., Columbus JV2 Sp. z o.o., Columbus JV-3 Sp. z o.o., Columbus JV-4 Sp. z o.o., Columbus JV-5 Sp. z o.o., Columbus 

SPV-1 Sp. z o.o., Columbus SPV-2 Sp. z o.o., Columbus SPV-3 Sp. z o.o., Columbus SPV-4 Sp. z o.o.wynosi 100%.  

Columbus Energy S.A. kwalifikuje w/w spółki jako podmioty zależne, ponieważ Columbus Energy S.A. faktycznie 

prowadzi politykę finansową i zakupową Grupy Kapitałowej Columbus Energy.  

Działalność operacyjna Columbus Energy Finanse Sp. z o.o., GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej GoBloo Sp. z o.o.), Eko 

Energia II Sp. z o.o., Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. oraz Columbus Profit Sp. z o.o. jest prowadzona 

i kontrolowana przez Columbus Energy S.A. 

 

Jednostki zależne 

Firma spółki: Columbus Energy Finanse Sp. z. o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 

KRS 0000625712 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 364899205 

NIP 9452196124 

Kapitał zakładowy 200 000 PLN 

Czas trwania czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 64.91.Z - Leasing finansowy 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. („CEF”) została zawiązana aktem założycielskim z dnia 30 maja 

2016 r. Jednostka Dominująca objęła w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 2.000 udziałów o wartości 100 zł każdy 

udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w 
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głosach na zgromadzeniu wspólników. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 1 lipca 2016 r. przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000625712. Przedmiotem 

działalności CEF jest pośrednictwo finansowe i zarządzanie należnościami.  

Aktualnie CEF odpowiada głównie za gromadzenie opłat abonamentowych od klientów, monitorowanie terminowości 

spłat, aktualizację harmonogramów i windykację. CEF występuje w roli pośrednika finansowego, wykonującego 

czynności związane z działalnością bankową zlecone zgodnie z zawartymi umowami. CEF współpracuje w tym 

zakresie głównie z Nest Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Open 

Finance. Pośrednictwo realizowane przez CEF polega na takich czynnościach jak: oferowanie produktów bankowych 

klientom, informowanie o produktach bankowych i ich właściwościach, informowanie o prawach klientów, weryfikacja 

tożsamości klientów, pomoc klientom w gromadzeniu wymaganych dokumentów i wypełnianiu formularzy, 

gromadzenie weryfikacja i przekazywanie do banku dokumentacji klientów, wprowadzenie wniosków do aplikacji 

bankowej (o ile taka jest udostępniana CEF), przechowywanie dokumentów, podpisywanie umów kredytowych w 

imieniu banku. Produktami bankowymi, w których dystrybucji pośredniczy CEF są kredyty ratalne na zakup towarów 

i usług, będące kredytami konsumenckimi, przeznaczone dla osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej. Z tytułu świadczenia usług na rzecz danego banku CEF otrzymuje prowizję uzależnioną od wysokości 

udzielonego klientowi przez bank finansowania. 

Firma Spółki Eko Energia II Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-357, Josepha Conrada 20,  

KRS 0000458856 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 146636383 

NIP 5342491050 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 9 lipca 2019 r. Columbus Energy S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 100 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Eko Energia II Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Domaniewie, celem kontynuowania projektu rozpoczętego przez 

przedmiotową spółkę, którym jest budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 kWp, zlokalizowanej w 

obwodzie Adamowa Góra w województwie mazowieckim. Udziały w Eko Energia II Sp. z o.o. zostały nabyte za łączną 

kwotę 113 713,21 zł. Spółka Columbus Energy S.A. jako kupujący zobowiązała się do spłaty pożyczek w łącznej kwocie 

352 705,64 zł, udzielonych przez Sprzedających na rzecz Eko Energia II Sp. z o.o. 

Poprzez nabycie na własność ww. udziałów Jednostka Dominująca nabyła wszelkie przynależne do nich prawa głosu 

na Zgromadzeniu Wspólników oraz prawa do dywidendy, a także inne prawa korporacyjne oraz majątkowe związane 
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z własnością tych udziałów. W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy 

Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu. 

Firma Spółki Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

KRS 0000453233 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 146559300 

NIP 5342490323 

Kapitał zakładowy 248 150 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 9 lipca 2019 r. Columbus Energy S.A. nabył od dwóch osób fizycznych 100 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Eko Energia – Fotowoltaika 

Domaniew II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, celem kontynuowania projektu 

rozpoczętego przez wskazaną Spółkę, którym jest budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 999 kWp, 

zlokalizowanej w obwodzie Erminów w województwie mazowieckim. Udziały zostały nabyte za łączną kwotę 143 

786,78 zł. Spółka Columbus Energy S.A. jako kupujący zobowiązała się do spłaty pożyczek w łącznej kwocie 318 

503,28 zł, udzielonych przez jednego sprzedającego na rzecz Eko Energia – Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. 

Poprzez nabycie na własność ww. udziałów Jednostka Dominująca nabyła wszelkie przynależne do nich prawa głosu 

na Zgromadzeniu Wspólników oraz prawa do dywidendy, a także inne prawa korporacyjne oraz majątkowe związane 

z własnością tych udziałów. 

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki  Columbus Profit Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000807376 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 384557825 

NIP 9452230832 

Kapitał zakładowy 250 000 PLN 
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Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Magdalena Nicpoń Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus Profit Sp. z o.o. została zawiązana aktem założycielskim z dnia 19 września 2019 r. Jednostka 

objęła w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 2.500 udziałów o wartości 100 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte 

w całości wkładem pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu 

wspólników. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 7 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000807376. Spółka Columbus Profit Sp. z 

o.o. jest spółką celową Columbus Energy S.A., która świadczy usługi rachunkowo-księgowe, związane z doradztwem 

podatkowym, pozyskiwaniem pracowników oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania. 

Firma Spółki New Energy Investments Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-234, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 

KRS 0000645619 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 365805241 

NIP 5272785408 

Kapitał zakładowy 13 086 500 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Janusz Sterna Prezes Zarządu 

 

W dniu 2 listopada 2016 r. Zarząd Columbus Energy Spółki Akcyjnej założył z osobą prawną INVEN Group spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie spółkę New Energy Investments spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Spółka ma wykorzystywać kompetencje i doświadczenie INVEN Group Sp. z o.o. w zakresie 

przygotowania dużych inwestycji energetycznych oraz doświadczenia Columbus Energy S.A. w technologii 

fotowoltaicznej. Zespół INVEN Group Sp. z o.o. tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży 

elektroenergetycznej, między innymi z pracy w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej. Od 2009 roku INVEN Group 

Sp. z o.o. pracował przy przygotowaniu kilkunastu projektów kogeneracyjnych o łącznej mocy blisko 200 MWe i 
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wartości ok. 1 mld zł z udziałem branżowych inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym występował również jako 

współinwestor. Zgodnie z założeniami spółka New Energy Investments Sp. z o.o. („NEI”) zajmuje się rozwojem 

projektów energetycznych w dwóch obszarach: 

‒ Farmy fotowoltaiczne, 

‒ Kogeneracja gazowa, biomasa, waste to energy. 

W dniu 28 listopada 2019 r. Zarząd Columbus Energy S.A. zgodnie ze swoją strategią rozwoju działalności nabył 40 

udziałów NEI sp. z o.o. od INVEN Group sp. z o.o. i tym samym Columbus Energy S.A. stała się ̨ jedynym wspólnikiem 

NEI sp. z o.o. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000679749 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 367345565 

NIP 8522631873 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 

Marek Siemoński 
Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 113 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. 

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000751063 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 381434424 

NIP 8522650304 
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Kapitał zakładowy 5 600 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 166 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. 

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000694121 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 368251754 

NIP 8522634989 

Kapitał zakładowy 5 750 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 115 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.750,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 172 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. 

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 
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Firma Spółki Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000782403 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 383125383 

NIP 8522655655 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 173 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. W dniu 25 

listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie 

aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000759966 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 381927121 

NIP 8522652303 

Kapitał zakładowy 5 600 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 
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Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.600,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 174 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. W dniu 25 

listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie 

aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000727253 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 369955167 

NIP 8522643557 

Kapitał zakładowy 5 600 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 112 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.600,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 187 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. W dniu 25 

listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie 

aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000726910 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 380063322 

NIP 8522644580 

Kapitał zakładowy 5 600 PLN 
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Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 112 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.600,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 188 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. W dniu 25 

listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie 

aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000680455 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 367399590 

NIP 8522631991 

Kapitał zakładowy 5 750 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 115 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.750,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 213 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. 

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. 
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Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000733202 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 380320670 

NIP 8522645616 

Kapitał zakładowy 5 600 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 221 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. 

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu.  

Firma Spółki Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000727254 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 369954848 

NIP 8522643540 

Kapitał zakładowy 5 600 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 
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Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 112 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.600,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 288 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. W dniu 25 

listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie 

aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000712157 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 369184907 

NIP 8522639107 

Kapitał zakładowy 5 600 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL  321 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. 

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000724928 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 369916010 

NIP 8522643155 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 
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Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 388 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.  

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Kraków 31-358, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000782438 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 383125584 

NIP 8522655678 

Kapitał zakładowy 5 050 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Metoda konsolidacji Konsolidacja pełna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Elektrownia PVPL 421 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej.  

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 
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Firma Spółki Ecowolt 1 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Katowice 40-035, ul. Jana Kochanowskiego 12a/4 

KRS 0000552947 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 361279590 

NIP 6922508218 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 5 września 2019 r. Columbus Energy S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 1 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie celem kontynuowania projektów rozpoczętych przez wskazaną spółkę, 

którym jest budowa pięciu farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy do 998 kWp, zlokalizowanych w gminach Radwanice 

i Rudna w województwie dolnośląskim. Na mocy umowy Columbus Energy S.A. będzie odpowiadała za szereg prac 

związanych z rozwojem projektów fotowoltaicznych, organizację finansowania na potrzeby prac deweloperskich i 

budowy farm, realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla inwestora 

końcowego.  W dniu 4 listopada 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła od osoby fizycznej pozostałe 50 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym.   

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Ecowolt 2 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Katowice 40-035, ul. Jana Kochanowskiego 12a/4 

KRS 0000553090 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 361285425 

NIP 6922508247 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 
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Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 5 września 2019 r. Columbus Energy S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 2 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, celem kontynuowania projektów rozpoczętych przez wskazaną spółkę, 

którym jest budowa dwóch farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy do 998 kWp, zlokalizowanych w gminie Rudna w 

województwie dolnośląskim. Na mocy umowy Columbus Energy S.A. będzie odpowiadała za szereg prac związanych 

z rozwojem projektów fotowoltaicznych, organizację finansowania na potrzeby prac deweloperskich i budowy farm, 

realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla inwestora końcowego. W dniu 4 

listopada 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła od osoby fizycznej pozostałe 50 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym.  

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Ecowolt 9 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 
40-035 Katowice, ul. Jana Kochanowskiego 12a/4 

KRS 0000629938 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 365022220 

NIP 6322015281 

Kapitał zakładowy 5 500 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 5 września 2019 roku Columbus Energy S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 9 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, celem kontynuowania projektu rozpoczętego przez wskazaną spółkę, 

którym jest budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 490 kWp, zlokalizowanej w gminie Rudna w 

województwie dolnośląskim. Na mocy umowy Columbus Energy S.A. będzie odpowiadała za szereg prac związanych 

z rozwojem projektu fotowoltaicznego, organizację finansowania na potrzeby prac deweloperskich i budowę farmy, 

realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla inwestora końcowego. W dniu 4 

listopada 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła od osoby fizycznej pozostałe 50 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym.  
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W dniu 25 listopada r. 2020 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Ecowolt 18 Sp. z o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 43-603 Jaworzno, ul. Górników z „Danuty” 25/60 

KRS 0000719749 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 369631364 

NIP 6322019600 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji zależna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 5 września 2019 r. Columbus Energy S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 18 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, celem kontynuowania projektu rozpoczętego przez wskazaną spółkę, 

którym jest budowa farmy fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 966 kWp, zlokalizowanej w gminie Skołoszyn w 

województwie podkarpackim. Na mocy umowy Columbus Energy S.A. będzie odpowiadała za szereg prac 

związanych z rozwojem projektu fotowoltaicznego, organizację finansowania na potrzeby prac deweloperskich i 

budowę farmy, realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż inwestycji dla inwestora końcowego. 

W dniu 4 listopada 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła od osoby fizycznej pozostałe 50 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym.  

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki Greenprojekt 16 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres Katowice 40-035, ul. Jana Kochanowskiego 12a/4 

KRS 0000685754 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 367757397 

NIP 6322017682 

Kapitał zakładowy 6 350 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 
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Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależna 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 5 września 2019 r. Columbus Energy S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów, o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Greenprojekt 16 Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, celem kontynuowania projektu rozpoczętego przez 

wskazaną spółkę, którym jest budowa dwóch farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy do 998 kWp, zlokalizowanych w 

gminie Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim. Na mocy umowy Columbus Energy S.A. będzie 

odpowiadała za szereg prac związanych z rozwojem projektów fotowoltaicznych, organizację finansowania na 

potrzeby prac deweloperskich i budowy farm, realizację inwestycji jako Generalny Wykonawca, aż po sprzedaż 

inwestycji dla inwestora końcowego. W dniu 4 listopada 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła od osoby fizycznej 

pozostałe 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym.  

W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez 

wniesienie aportu. 

Firma Spółki GoBiznes Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000780618 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 383053347 

NIP 9452226871 

Kapitał zakładowy 250.000,00 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

250 000 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji 100% 

Zarząd Funkcja 

Janusz Sterna  Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej: GoBloo Sp. z o.o.) została zawiązana aktem założycielskim z dnia 6 marca 

2019 r. Jednostka Dominująca objęła w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 2.500 udziałów o wartości 100 zł każdy 

udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w 

głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka GoBiznes Sp. z o.o. jest spółką celową Columbus Energy S.A. która 

działa w sektorze klienta biznesowego (B2B). Spółka zależna została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja 

spółki celowej nastąpiła w dniu 8 kwietnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI 
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Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000780618. W dniu 18 września 2020 r. została zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana nazwy spółki z GoBloo na GoBiznes. 

Firma Spółki Columbus Obrót 2 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000880554 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 388018462 

NIP 9452241497 

Kapitał zakładowy 5.000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.14.Z - Handel energią elektryczną 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus Obrót 2 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 25 lutego 2021 r. Jednostka Dominująca objęła 

w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 100 wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 27 lutego 2021 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000880554.  
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Firma Spółki Columbus JV1 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000861666 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387106709 

NIP 9452238383 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus JV1 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 22 września 2020 r. Jednostka Dominująca objęła 

w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 100 wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 24 września 2020 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000861666. 

Firma Spółki Columbus JV2 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000861652 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387176986 

NIP 9542819020 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 
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Spółka celowa Columbus JV2 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 22 września 2020 r. Columbus JV1 Sp. z o.o objęła 

w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 100 wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 2 października 2020 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000861652. 

Firma Spółki Columbus JV-3 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000869621 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387516212 

NIP 9452239810 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus JV-3 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 13 listopada 2020 r. Jednostka Dominująca objęła 

w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 100 wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 17 listopada 2020 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000869621. 

Firma Spółki Columbus JV-4 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000870298 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387547922 

NIP 9452239922 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 
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Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus JV-4 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 13 listopada 2020 r. Jednostka Dominująca objęła 

w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 100 wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 20 listopada 2020 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000870298. 

Firma Spółki Columbus JV-5 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000881518 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 388068336 

NIP 9452241652 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus JV-5 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 29 stycznia 2021 r. Jednostka Dominująca objęła 

w spółce zależnej wszystkie udziały tj. 100 wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 1 lutego 2021 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000881518. 

Firma Spółki Columbus SPV-1 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000883243 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 388137043 
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NIP 9452241971 

Kapitał zakładowy 5.000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.14.Z - Handel energią elektryczną 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Marek Siemoński 
Prezes Zarządu 

Spółka celowa Columbus SPV-1 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 10 lutego 2021 r. New Energy Investments Sp. Z 

o.o. objęła w spółce zależnej 99 udziałów o wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 99% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 10 lutego 2021 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000883243.  

 

Firma Spółki Columbus SPV-2 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000883477 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 388153094 

NIP 9452242025 

Kapitał zakładowy 5.000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.14.Z - Handel energią elektryczną 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Marek Siemoński 
Prezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus SPV-2 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 11 lutego 2021 r. New Energy Investments Sp. Z 

o.o. objęła w spółce zależnej 99 udziałów o wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 99% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 11 lutego 2021 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000883477.  
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Firma Spółki Columbus SPV-3 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000886128 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 388254381 

NIP 9452242539 

Kapitał zakładowy 5.000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.14.Z - Handel energią elektryczną 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Marek Siemoński 
Prezes Zarządu 

Spółka celowa Columbus SPV-3 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 25 lutego 2021 r. New Energy Investments Sp. Z 

o.o. objęła w spółce zależnej 99 udziałów o wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 99% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 25 lutego 2021 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000886128. 

Firma Spółki Columbus SPV-4 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000886137 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 388262618 

NIP 9452242545 

Kapitał zakładowy 5.000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.14.Z - Handel energią elektryczną 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Marek Siemoński 
Prezes Zarządu 
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Spółka celowa Columbus SPV-4 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 26 lutego 2021 r. New Energy Investments Sp.  

z o.o. objęła w spółce zależnej 99 udziałów o wartości 50 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości wkładem 

pieniężnym, co daje 99% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Spółka zależna 

została utworzona na czas nieokreślony. Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 26 lutego 2021 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000886137. 

 

Firma Spółki EcoSolar Babice Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000468773 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 302477582 

NIP 7792414582 

Kapitał zakładowy 8 400 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 14 maja 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki EcoSolar Babice Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Okleśnej, celem realizacji projektu instalacji dwóch farm fotowoltaicznych o 

mocy 1 MW w gminie Babice w województwie małopolskim. W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w 

Spółce nabyła spółka New Energy Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu. 

Firma Spółki ES Banachy Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000709940 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 369018468 

NIP 5242847234 

Kapitał zakładowy 6 550 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 
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Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 14 maja 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ES Banachy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w gminie Harasiuki w 

województwie podkarpackim. W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy 

Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu. 

Firma Spółki ES Nisko Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000769015 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 382419355 

NIP 5242880510 

Kapitał zakładowy 6 900 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 14 maja 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ES Nisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w gminie Harasiuki w 

województwie podkarpackim. W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy 

Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu. 

Firma Spółki ES Sigiełki Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000711479 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 369075816 

NIP 5242848110 
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Kapitał zakładowy 6 150 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 14 maja 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki ES Sigiełki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, celem realizacji projektu instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w gminie Krzeszów w 

województwie podkarpackim. W dniu 25 listopada 2020 r. 100% udziałów w Spółce nabyła spółka New Energy 

Investments Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu. 

Firma Spółki Ecowolt 5 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

KRS 0000598526 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 363688943 

NIP 6322014494 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

Columbus Energy S.A. nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w 

kapitale zakładowym spółki Ecowolt 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, celem 

kontynuowania projektów rozpoczętych przez wskazaną spółkę, którym jest budowa dwóch farm fotowoltaicznych, o 

łącznej mocy 12 MWp w województwie wielkopolskim. 

Firma Spółki Ecowolt 6 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

KRS 0000611975 
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Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 364290094 

NIP  6322014927 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 30 lipca 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

celem kontynuowania projektu rozpoczętego przez spółkę, którym jest budowa elektrowni fotowoltaicznych 

(słonecznych) o mocach do 1 MW (5 projektów) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne 

do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1 605 655,01 zł. 

Firma Spółki Ecowolt 7 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

KRS 0000611893 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 364168170 

NIP 6322014815 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 30 lipca 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach do 2 MW (2 projekty) oraz 

posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1 275 

464,28 zł. 
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Firma Spółki Greenprojekt 6 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

KRS 0000590906 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 363193621 

NIP 6322014152 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 30 lipca 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Greenprojekt 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocy do 1 MW 

(2 projekty), o mocy do 1,5 MW (1 projekt) oraz do 2,0 MW (1 projekt) i posiada kluczowe prawa i decyzje 

administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1 179 079,14 zł. 

Firma Spółki Greenprojekt 18 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

KRS 0000763502 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 382147201 

NIP 6322021985 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 
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W dniu 30 lipca 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Greenprojekt 18 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Jaworznie, która  realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach: do  

1 MW (2 projekty) i o mocach do 0,250 MW i do 0,500 MW oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne 

niezbędne do realizacji projektów, za łączną kwotę 584 219,71 zł. 

Firma Spółki Sun Energy Invest Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

KRS 0000434835 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 221751590 

NIP 8393170742 

Kapitał zakładowy 5 100 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 30 lipca 2020 r. Columbus Energy S.A. nabyła 51 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 zł, 

stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Sun Energy Invest Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych 

(słonecznych) o mocach: do 1 MW (2 projekty) i do 4 MW (1 projekt) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje 

administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1 225 455,75 zł. 

Firma Spółki SPower Tomaszówka Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000456693 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 146637030 

NIP 5090066464 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 
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Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 10 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower 

Tomaszówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Zambrów I Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000648280 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 365913568 

NIP 9662107598 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Zambrów 

I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Giżycko Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000652405 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 366115567 

NIP 7393892268 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 
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Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Giżycko 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower WDW Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000692387 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 368095389 

NIP 6562334057 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower WDW 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower JSK 3 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000692395 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
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REGON 368095538 

NIP 6562334063 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj.Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 

udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki 

SPower JSK 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia 

farm fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower KKM Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000692481 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 368101888 

NIP 6562334100 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower KKM 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 
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Firma Spółki SPower Ujazd Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000692727 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 368120791 

NIP  6562334181 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Ujazd 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower HNB Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000692670 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 368116849 

NIP 6562334152 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 
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W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower HNB 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Węgliska Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000565452 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 361901730 

NIP 8151799761 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Węgliska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Rusowo Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000571615 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 362266111 

NIP 8581853954 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 
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Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Rusowo 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Mońki Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3 

KRS 0000620334 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 364575307 

NIP 5461392621 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

 

W dniu 25 września 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 

udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki 

SPower Mońki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goniądzu, która realizuje przedsięwzięcia 

farm fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Lubień Dolny 2 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000547049 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 360976570 

NIP 8513182594 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 
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Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 6 października 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, 

o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Lubień 

Dolny 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Osinki Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000430290 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 146263031 

NIP 5252536145 

Kapitał zakładowy 120 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 6 października 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, 

o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Osinki 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Polanów Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000495168 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 321475944 
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NIP 3020001820 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

 

W dniu 6 października 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, 

o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower 

Polanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Sudol  Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000709695 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 369011609 

NIP 6562334962 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 6 października r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Sudol 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

  



 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020          Columbus Energy Spółka Akcyjna 55 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.  

 

Firma Spółki SPower Kołaczyce Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 

KRS 0000454129 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 101571836 

NIP 7752644956 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 6 października 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, 

o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower 

Kołaczyce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Jabłoń Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, Jasnogórska 9 

KRS 0000605074 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 363852408 

NIP 9721261959 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 
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W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Jabłoń 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Januszkowice Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, Jasnogórska 9 

KRS 0000692389 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 368114968 

NIP 6562334117 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower 

Januszkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Klimki Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, Jasnogórska 9 

KRS 0000611629 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 364145736 

NIP 9721262864 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 
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Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Klimki 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Konopczyn Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/3 

KRS 0000607278 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 363956390 

NIP 5461392549 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower 

Konopczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower KRRO 8 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, Jasnogórska 9 

KRS 0000692970 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 368139715 

NIP 6562334229 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 
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Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower KRRO 8 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Nekla Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, Jasnogórska 9 

KRS 0000569873 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 362195049 

NIP 7831729552 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Nekla 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Różan Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, Jasnogórska 9 

KRS 0000502459 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
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REGON 147158490 

NIP 5223014071 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Różan 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower Trękusek Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-358 Kraków, Jasnogórska 9 

KRS 0000797855 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 384033275 

NIP 7393930460 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower Trękusek 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki SPower KZDK 5 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 
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Siedziba i adres 31-358 Kraków, Jasnogórska 9 

KRS 0000692468 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 368100943 

NIP 6562334092 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Michał Gondek 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki SPower KZDK 5 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki Ecowolt 12 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 43-600 Jaworzno, ul. Górników z “Danuty” 25/60 

KRS 0000635607 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

REGON 365317530 

NIP 6322015536 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

51% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

51% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Prezes Zarządu 

 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 51 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 2.550,00 zł, stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 12 Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych. 
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Firma Spółki Ecowolt 14 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 43-600 Jaworzno, ul. Górników z “Danuty” 25/60 

KRS 0000638827 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 365471053 

NIP 6322015594 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

51% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

51% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Prezes Zarządu 

W dniu 20 listopada 2020 r. spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 51 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 2.550,00 zł, stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym spółki Ecowolt 14 Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych. 

Firma Spółki PCWO Energy PV 223 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 25-311 Kielce, ul. Świętego Leonarda 9 

KRS 0000810089 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

REGON 384682460 

NIP 6572948269 

Kapitał zakładowy 584 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na 
zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Michał Błaszczyk  
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 5 lutego 2021 r. spółka zależna, tj. Columbus JV-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki PCWO Energy 
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PV 223 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki PCWO Energy PV 245 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 25-311 Kielce, ul. Świętego Leonarda 9 

KRS 0000810121 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

REGON 384704781 

NIP 6572948364 

Kapitał zakładowy 653 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na 
zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Michał Błaszczyk  
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 5 lutego 2021 r. spółka zależna, tj. Columbus JV-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki PCWO Energy 

PV 245 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki PCWO Energy PV 277 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 25-311 Kielce, ul. Świętego Leonarda 9 

KRS 0000809890 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

REGON 384667815 

NIP 6572948022 

Kapitał zakładowy 782 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na 
zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Dariusz Wołowiec  
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 



 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020          Columbus Energy Spółka Akcyjna 63 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.  

 

W dniu 5 lutego 2021 r. spółka zależna, tj. Columbus JV-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki PCWO Energy 

PV 277 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki PCWO Energy PV 341 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 25-311 Kielce, ul. Świętego Leonarda 9 

KRS 0000827206 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

REGON 385460393 

NIP 6572950444 

Kapitał zakładowy 782 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na 
zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Michał Błaszczyk 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 5 lutego 2021 r. spółka zależna, tj. Columbus JV-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki PCWO Energy 

PV 341 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki PCWO Energy PV 358 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 25-311 Kielce, ul. Świętego Leonarda 9 

KRS 0000827178 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

REGON 385461599 

NIP 6572950591 

Kapitał zakładowy 458 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału zakładowego 100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na 
zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 
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Zarząd Funkcja 

Dariusz Wołowiec 
Marek Siemoński 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 5 lutego 2021 r. spółka zależna, tj. Columbus JV-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki PCWO Energy 

PV 358 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 

Firma Spółki Fotowoltaika HIG XII Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 02-625 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 15 

KRS 0000809841 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

REGON 384702960 

NIP 5213880387 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

100% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

100% 

Charakter dominacji Zależny 

Zarząd Funkcja 

Marek Siemoński 
Prezes Zarządu 

 

W dniu 5 lutego 2021 r. spółka zależna, tj. Columbus Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nabyła 100 udziałów, o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki PCWO Energy 

PV 223 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, która realizuje przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych. 
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JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 

Firma Spółki Columbus Elite S.A. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-357 Kraków, ul. Josepha Conrada 20 

KRS 0000801481 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 384327433 

NIP 9452230200 

Kapitał zakładowy 100 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej 
działalności 

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 
nieklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależna 

Zarząd Funkcja 

Paweł Bednarek 
Rafał Kołłątaj 

Prezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu 

 

Spółka celowa Columbus Elite S.A. została zawiązana aktem zawiązania z dnia 24 maja 2019 r. Columbus Energy S.A. 

objęła w spółce współzależnej 50% akcji tj. 50 000 akcji o wartości 1,00 zł każda akcja. Akcje zostały pokryte w 

całości wkładem pieniężnym, co daje 50% akcji w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu. 

Rejestracja spółki celowej nastąpiła w dniu 9 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000801481. Spółka współzależna została utworzona na czas 

nieokreślony. Przedmiotem działalności Spółki Columbus Elite Spółka Akcyjna jest pozostała finansowa działalność 

usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, pozostała sprzedaż 

detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, reklama, pozostałe pośrednictwo pieniężne 

oraz pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Columbus Elite 

S.A. podpisała w dniu 24 maja 2019 r. z Columbus Energy S.A. umowę agencyjną, na podstawie której Columbus 

Energy S.A. zleca Columbus Elite S.A. czynności pośrednictwa w zakresie oferowania produktów i usług Emitenta 

Columbus Energy S.A., w tym w szczególności przeprowadzanie audytów energetycznych nieruchomości klientów, 

pozyskiwanie podstawowych informacji technicznych i dotyczących zużycia energii elektrycznej według standardów 

Columbus Energy S.A. 

Firma Spółki SMILE ENERGY S.A. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 

KRS 0000808265 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 385009304 

NIP 9452232185 

Kapitał zakładowy 100 000 PLN 
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Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależna 

Zarząd Funkcja 

Janusz Sterna 
Robert Gavin Miles 

Członek Zarządu 
Członek Zarządu 

 

Spółka celowa Smile Energy S.A. została zawiązana aktem zawiązania z dnia 28 marca 2019 r. Columbus Energy S.A. 

objęła w spółce współzależnej 50% akcji tj. 50 000 akcji o wartości 1,00 zł każda akcja. Akcje zostały pokryte w 

całości wkładem pieniężnym, co daje 50% akcji w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu. Spółka 

Smile Energy S.A. jest spółką celową Columbus Energy S.A., która ma zajmować się wypracowaniem na polski rynek 

oferty typu Power Purchase Agreement lub/i Power Lease Agreement (umowy dzierżawy dużych instalacji dla 

korporacji lub/i jednostek samorządu terytorialnego). 

Firma Spółki Columbus&Farmy Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-064 Katowice, ul. Mikołaja Kopernika 6/2 

KRS 0000856022 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 386821835 

NIP 6342980571 

Kapitał zakładowy 10 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski 
Kamil Kita 

Prezes Zarządu 
Członek Zarządu 

 

W dniu 7 lipca 2020 r. Columbus Energy S.A. wraz ze spółką Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą w Katowicach zawiązał 

spółkę ramową pod firmą Columbus&Farmy Sp. z o.o. Strony objęły w spółce ramowej po 50 udziałów o wartości 

nominalnej 100,00 zł każdy udział. Kapitał zakładowy spółki ramowej wynosi 10.000,00 zł. 

Spółka ramowa została powołana w celu realizacji projektów instalacji fotowoltaicznych do momentu uzyskania 

warunków przyłączenia. Po uzyskaniu warunków przyłączenia, prawa do każdego z projektów będą wnoszone przez 

spółkę ramową do spółek celowych, w ramach których projekty będą rozwijane. 

Firma Spółki Farma F2 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 
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Siedziba i adres 40-059 Katowice, ul. Michała Drzymały 4/1 

KRS 0000865610 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387326894 

NIP 6342982742 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 16 października 2020 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której Columbus 

Energy S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

zawiązała spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma F2 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Farma 

F2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której celem jest realizacja projektu instalacji 

farmy fotowoltaicznej. 

Firma Spółki Farma F3 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-059 Katowice, ul. Michała Drzymały 4/1 

KRS 0000866595 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387378632 

NIP 6342983078 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 21 października 2020 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której Columbus 

Energy S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 
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zawiązała spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma F3 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Farma 

F3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której celem jest realizacja projektu instalacji 

farmy fotowoltaicznej. 

Firma Spółki Farma F4 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-059 Katowice, ul. Michała Drzymały 4/1 

KRS 0000867403 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387421990 

NIP 6342983351 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 27 października 2020 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której Columbus 

Energy S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

zawiązała spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma F4 Sp. z o.o., obejmując w 

niej 10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym 

spółki Farma F4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której celem jest realizacja 

projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. 

Firma Spółki Farma F5 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-059 Katowice, ul. Michała Drzymały 4/1 

KRS 0000867464 

Organ prowadzący rejestr 
 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387420038 

NIP 6342983322 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 
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Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 27 października 2020 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której Columbus 

Energy S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

zawiązała spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma F5 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Farma 

F5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której celem jest realizacja projektu instalacji 

farmy fotowoltaicznej. 

Firma Spółki Farma F6 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-059 Katowice, ul. Michała Drzymały 4/1 

KRS 0000867436 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387415706 

NIP 6342983291 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 27 października 2020 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której Columbus 

Energy S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

zawiązała spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma F6 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Farma 

F6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której celem jest realizacja projektu instalacji 

farmy fotowoltaicznej. 

Firma Spółki Farma F7 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-059 Katowice, ul. Michała Drzymały 4/1 

KRS 0000871837 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387617485 
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NIP 6342984267 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 26 listopada 2020 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której Columbus Energy 

S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zawiązała 

spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma F7 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów o 

łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Farma F7 Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której celem jest realizacja projektu instalacji farmy 

fotowoltaicznej. 

Firma Spółki Farma F8 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-059 Katowice, ul. Michała Drzymały 4/1 

KRS 0000871728 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387644016 

NIP 6342984474 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 26 listopada 2020 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której 

Columbus Energy S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki, zawiązała spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma 

F8 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% 

udziału w kapitale zakładowym spółki Farma F8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach, której celem jest realizacja projektu instalacji farmy fotowoltaicznej. 
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Firma Spółki Farma F9 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-064 Katowice, ul. Mikołaja Kopernika 6/2 

KRS 0000879271 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387973748 

NIP 6342989980 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 

 

W dniu 16 stycznia 2021 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której Columbus Energy 

S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zawiązała 

spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma F9 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów 

o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Farma F9 Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której celem jest realizacja projektu instalacji farmy 

fotowoltaicznej. 

Firma Spółki Farma F10 Sp. z.o.o. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 40-064 Katowice, ul. Mikołaja Kopernika 6/2 

KRS 0000879255 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 387958269 

NIP 6342989402 

Kapitał zakładowy 5 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

50% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

50% 

Charakter dominacji Współzależny 

Zarząd Funkcja 

Łukasz Górski Prezes Zarządu 
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W dniu 16 stycznia 2021 r. spółka współzależna Emitenta tj. Columbus&Farmy Sp. z o.o., w której Columbus Energy 

S.A. posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zawiązała 

spółkę zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. tj. spółkę pod firmą Farma F10 Sp. z o.o., obejmując w niej 10 udziałów 

o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym spółki Farma F10 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, której celem jest realizacja projektu instalacji 

farmy fotowoltaicznej. 

 

JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 

 

Firma Spółki Nexity Global S.A. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 30-121 Kraków, ul. Bronowicka 130 

KRS 0000301483 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 020684224 

NIP 8971739404 

Kapitał zakładowy 6 000 000 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 
62.03.Z - Działalność związana z zarządzeniem urządzeniami 
informatycznymi 

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

32,98% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

32,98% 

Charakter dominacji Stowarzyszona 

Zarząd Funkcja 

Dawid Kmiecik 
Łukasz Górski  

Prezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu  

 

Columbus Energy S.A. w dniu 28 kwietnia 2020 r. objął 3 574 450 sztuk akcji zwykłych okaziciela serii B Spółki Nexity 

Global S.A. (dawniej Everest Investments S.A.) o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja co stanowi 35,74% akcji w 

kapitale zakładowym spółki. Spółka zgodnie ze strategią skupiać będzie się na trzech zasadniczych filarach 

działalności, tj. elektromobilności, transformacji energetycznej oraz na efektywnym zarządzaniu transportem, 

komunikacją i mobilnością zarówno w skali makro dla miast i aglomeracji, jak i mikro dla organizacji i flot pojazdów o 

napędzie alternatywnym. 

 

Firma Spółki Saule S.A. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba i adres 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14b 

KRS 0000811142 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
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REGON 146985340 

NIP 5223010943 

Kapitał zakładowy 1 562 438 PLN 

Czas trwania Czas nieokreślony 

Przedmiot przeważającej działalności 
74, 90, Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 
gdzie indziej niesklasyfikowana  

Procent posiadanego kapitału 
zakładowego 

20% 

Procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów na zgromadzeniu 

20% 

Charakter dominacji Stowarzyszona 

Zarząd Funkcja 

Piotr Krych 
Artur Kupczunas  
Olga Malinkiewicz 

Prezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu 
Wiceprezes Zarządu 

 

Columbus Energy S.A. w dniu 3 września 2020 r. objął 187 493 sztuk nowych akcji zwykłych imiennych serii A Spółki 

Saule S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja co stanowić będzie 13,04% akcji podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki po jego rejestracji. Ponadto, w dniu 30 grudnia 2020 r. zawarł z Saule S.A. umowę objęcia 124.995 

nowych akcji imiennych serii A Saule o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Na dzień sporządzenia sprawozdania 

finansowego akcje te zostały zarejestrowane w KRS, tym samym Columbus Energy S.A. posiada 20% udział w ogólnej 

liczbie głosów. Spółka Saule S.A. rozwija technologie drukowanych perowskitowych ogniw słonecznych nowej 

generacji. Obecnie Saule to zespół ponad 50 naukowców, inżynierów i pracowników administracyjnych z ponad 17 

krajów. Saule przez ostatni rok, przy współpracy inżynierów z Korei, Malezji, Wielkiej Brytanii, Singapuru i Japonii, 

konstruowała unikatową, pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych. Saule posiada 

jedno z najnowocześniejszych, najlepiej wyposażonych zapleczy badawczych (laboratorium optoelektroniki) na 

świecie. 

 Oddziały i zakłady Jednostki Dominującej   

Jednostka Dominująca nie posiada oddziałów ani zakładów.  

 Akcje / udziały własne  

Jednostka Dominująca nie posiada akcji własnych. Spółki zależne nie posiadają udziałów własnych.  

 Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne  

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Columbus Energy S.A. na 31.12.2020 r. wynosiło 829 osób, w przeliczeniu na pełne 

etaty.   

Zatrudnienie w Columbus Energy S.A. na 31.12.2020 r. wyniosło 546 osób, w przeliczeniu na pełne etaty. 

 Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne  

 Działalność Grupy Kapitałowej Columbus Energy wpływa pozytywnie na środowisko naturalne. Oferowane produkty 

i usługi przez spółki Grupy są nie tylko korzystne ze względu na osiągane przez klienta korzyści finansowe 

(oszczędności), ale również ekologiczne. Profil działalności Grupy znacząco przyczynia się do ograniczenia śladu 

węglowego polskiej energetyki.  
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Dzięki swojej innowacyjnej ofercie i dynamicznemu rozwojowi Spółka wysunęła się na pozycję lidera branży 

mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce – dzięki temu codziennie w Polsce kolejne setki osób poznają ofertę Spółki, 

edukując się w zakresie oszczędności swoich wydatków na energię elektryczną i korzyści ekologicznych, które są 

nierozerwalnie związane z efektywną pracą instalacji fotowoltaicznej.   

 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju  

Strategią Jednostki Dominującej jest ewolucja przedsiębiorstwa w stronę firmy technologicznej. 

Spółka posiada podpisane porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, w którym Strony zgodnie 

deklarują realizację współpracy w zakresie prac nad innowacyjnymi materiałami budowlanymi, budownictwa 

niskoenergetycznego i eksploatacji odnawialnych źródeł energii. 

Istotnym obszarem zainteresowań było zarządzenie energią elektryczną i cieplną na różnych poziomach: odbiorcy i 

konsumenta energii, lokalnych źródeł wytwórczych oraz sieci energetycznych. Prowadzone analizy rozwiązań 

technologicznych i badania rynku skupiały się na efektywnych sposobach łączenia poszczególnych elementów sfery 

technologicznej zarządzania energią oraz podmiotów i stron będących odbiorcami lub źródłami informacji. W wyniku 

działań Spółka zajęła się technologią blockchain, rozliczania i rejestracja danych pomiarowych, którą następnie 

zdecydowała się rozwijać i włączać do przyszłych produktów i usług. Wspólnym mianownikiem większości działań 

była identyfikacja potrzeb klientów (indywidualnych, biznesowych, instytucjonalnych) oraz poszukiwanie i tworzenie 

innowacyjnych sposobów ich zapewnia. 

W obszarze wytwarzania energii podjęto były prowadzone wieloaspektowe analizy różnych technologii wodorowych, 

a poprzez współpracę z dostawcami technologii z różnych stron świata dokonano oceny potencjału wdrożenia w 

krajowych realiach. Uzyskane wyniki będą wykorzystywane na dalszych etapach prac. Ponadto, Spółka w celu 

pogłębienia współpracy międzynarodowej zdecydowała przystąpić się do powołanego przez Komisję Europejską 

sojuszu na rzecz czystego wodoru - European Clean Hydrogen Alliance, który skupia różnych interesariuszy (spółki 

produkcyjne, wykonawcze, instytucje naukowe, władze publiczne, organizacje pozarządowe oraz instytucje 

finansowe), zainteresowane rozwojem gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej.   

Kolejnym obszarem było magazynowanie energii w zakresie oceny efektywności biznesowej w przyszłych produktach 

i usługach, co skutkowało koniecznością pogłębienia wiedzy rynkowej oraz znajomości krajowych regulacji i 

ustawodawstwa. Spółka będzie kontynuować prace w tym obszarze. 

 Informacje na temat działalności Grupy Kapitałowej, branży i czynników makroekonomicznych 

Podstawowe informacje 

Grupa Kapitałowa Columbus Energy prowadzi działalność głównie w zakresie sprzedaży i montażu mikroinstalacji i 

małych instalacji do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej w technologii monokrystalicznej (instalacji 

fotowoltaicznych) dla gospodarstw domowych i biznesu, oferując również instrumenty wsparcia klienta w 

finansowaniu nabycia takich instalacji. Początki działalności Grupy datują się na rok 2014. Spółka Columbus Energy 

(dawniej PIE Polskie Innowacje Energetyczne), w 2016 r. została przejęta przez Columbus Capital S.A. (notowaną na 

rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) i zmieniła nazwę na Columbus Energy S.A. 

 

Grupa Kapitałowa Columbus Energy 

Columbus Energy S.A. - Jednostka Dominująca – posiada dziewięćdziesiąt cztery spółki zależne tj.: Columbus Energy 

Finanse Sp. z o.o., GoBiznes Sp. z o.o., Columbus Profit sp. z o.o., Columbus Obrót 2 Sp. z o.o., New Energy Investments 

Sp. z o.o., Columbus JV1 Sp. z o.o., Columbus JV2 Sp. z o.o., Columbus JV-3 Sp. z o.o., Columbus JV-4 Sp. z o.o., 

Columbus JV-5 Sp. z o.o., Columbus SPV-1 Sp. z o.o. Columbus SPV-2 Sp. z o.o., Eko Energia II sp. z o.o. i Eko Energia 

- Fotowoltaika Domaniew II sp. z o.o., Ecowolt 1 Sp. z o.o., Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z 

o.o. i Greenprojekt 16 Sp. z o.o., PVPL 113 sp. z o.o., PVPL 166 sp. z o.o., PVPL 172 sp. z o.o., PVPL 173 sp. z o.o., PVPL 
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174 sp. z o.o., PVPL 187 sp. z o.o., PVPL 188sp. z o.o., PVPL 213 sp. z o.o., PVPL 221 sp. z o.o., PVPL 288 sp. z o.o., PVPL 

321 sp. z o.o., PVPL 388 sp. z o.o., PVPL 421 sp. z o.o., EcoSolar Babice Sp. z o.o., ES Banachy Sp. z o.o., ES Nisko Sp. 

z o.o., ES Sigiełki Sp. z o.o., Ecowolt 5 Sp. z o.o., Ecowolt 6 Sp. z o.o., Ecowolt 7 Sp. z o.o., Greenprojekt 6 Sp. z o.o., 

Greenprojekt 18 Sp. z o.o., Sun Energy Invest Sp. z o.o., SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp. z o.o., 

SPower Giżycko Sp. z o.o., SPower WDW Sp. z o.o., SPower JSK 3 Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o., SPower Ujazd 

Sp. z o.o., SPower HNB Sp. z o.o., SPower Węgliska Sp. z o.o., SPower Rusowo Sp. z o.o., SPower Mońki Sp. z o.o., 

SPower Lubień Dolny 2 Sp. z o.o., SPower Osinki Sp. z o.o., SPower Polanów Sp. z o.o., SPower Sudol Sp. z o.o., SPower 

Kołaczyce Sp. z o.o., SPower Jabłoń Sp. z o.o., SPower Januszkowice Sp. z o.o, SPower Klimki Sp. z o.o., SPower 

Konopczyn Sp. z o.o., SPower KRRO 8 Sp. z o.o., SPower Nekla Sp. z o.o., SPower Różan Sp. z o.o., SPower Trękusek 

Sp. z o.o., SPower KZDK 5 Sp. z o.o., Ecowolt 12 Sp. z o.o., Ecowolt 14 Sp. z o.o., PCWO Energy PV 223 Sp. z o.o., 

PCWO Energy PV 245 Sp. z o.o., PCWO Energy PV 277 Sp. z o.o., PCWO Energy PV 341 Sp. z o.o., PCWO Energy PV 

358 Sp. z o.o., Fotowoltaika HIG XII Sp. z o.o.,  dwanaście jednostek współzależnych tj.: SMILE ENERGY S.A., 

Columbus Elite S.A., Columbus&Farmy Sp. z o.o., Farma F2 Sp. z o.o., Farma F3 Sp. z o.o., Farma F4 Sp. z o.o., Farma 

F5 Sp. z o.o., Farma F6 Sp. z o.o., Farma F7 Sp. z o.o., Farma F8 Sp. z o.o., Farma F9 Sp. z o.o., Farma F10 Sp. z o.o. 

oraz dwie jednostki stowarzyszone Nexity Global S.A., Saule S.A.. 

W ramach Grupy Kapitałowej Columbus Energy koncentruje i koordynuje całość działalności. Columbus Energy 

Finanse sp. z o.o., działa jako operator udzielający klientom finansowania w ramach instrumentów udostępnianych 

przez Grupę lub jako pośrednik finansowy w oferowaniu kredytów bankowych i leasingów. GoBiznes Sp.  z o.o. zajmuje 

się dostarczaniem rozwiązań dla biznesu w technologii fotowoltaicznej, a New Energy Investments Sp. z o.o. prowadzi 

działalność w segmencie farm fotowoltaicznych. 

Produkty kupowane i następnie instalowane przez Columbus Energy (komponenty instalacji, urządzenia, materiały 

montażowe itp.), magazynowane są w siedzibie Columbus Energy, w dedykowanym magazynie. Columbus Energy 

dąży do optymalizacji stanów magazynowych, stąd nabywa na magazyn produkty pod już uzyskane lub przewidywane 

w najbliższej przyszłości zamówienia metodologią JUST IN TIME.  

Columbus Energy nie posiada magazynów zewnętrznych bądź jakichkolwiek znajdujących się poza siedzibą 

Columbus Energy. Pozycje z magazynu wydawane są bezpośrednio przed montażem. Dzięki temu Spółka minimalizuje 

stany magazynowe i upłynnia strumień zaopatrzenia.  

Spółka nie nabywa części zamiennych - charakterystyka instalacji fotowoltaicznych jest blokowo/elementowa - 

ewentualne naprawy odbywają się przez wymianę całego komponentu po zaakceptowaniu wady przez producenta. 

Zakup towarów realizowany jest zawsze z opcją transportu do magazynu Columbus Energy, a za transport 

odpowiedzialna jest strona sprzedająca. Za transport komponentów na instalację odpowiedzialne są współpracujące 

z Grupą Kapitałową ekipy instalatorskie, które odbierają sprzęt z magazynu Columbus Energy najczęściej w dniu 

montażu. Ekipy instalatorskie wykorzystują do transportu pojazdy własne. Sprzęt wysyłany jest także za pomocą firm 

spedycyjnych bezpośrednio na miejsce montażu, z zastrzeżeniem możliwości odbioru przez instalatora. Gwarancje 

produktowe udzielane przez producentów są przez Columbus Energy przenoszone na klientów. Gwarancje te 

wynoszą (od daty zakupu): na panele fotowoltaiczne 10 lat gwarancja podstawowa, 30 lat gwarancja na sprawność, 

inwertery od 5 do 10 lat, konstrukcje montażowe od 5 do 10 lat, pozostałe elementy 2 lata. Ponadto w okresie 24-

miesięcznej rękojmi Columbus Energy zobowiązany jest do bezpłatnej reakcji serwisowej, gdzie w przypadku wady 

montażowej koszty serwisu ponosi Columbus Energy, zaś w przypadku niewłaściwego użytkowania bądź rażącego 

niedbalstwa ze strony Klienta jest on obciążany kosztami naprawy. W przypadku konieczności gwarancyjnej wymiany 

głównych komponentów, jak np. inwerter, Columbus Energy otrzymuje wynagrodzenie od producenta za wymianę 

komponentu, w wysokości ryczałtowej (co najmniej pokrywającej koszt dojazdu oraz robocizny).  Klientami Grupy są 

w głównej mierze odbiorcy indywidualni – gospodarstwa domowe oraz klienci biznesowi, w mniejszym zakresie 

kościelne osoby prawne, a także jednostki samorządowe i użyteczności publicznej. 

Model biznesowy Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej 

Model biznesowy Grupy w obecnym jego kształcie oparty jest na założeniu projektowania i montażu masowemu 

odbiorcy indywidualnemu rozwiązań do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zakresie 
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mikroinstalacji fotowoltaicznych, przy równoczesnym zapewnianiu klientowi najbardziej dostępnych i atrakcyjnych z 

punktu widzenia klienta instrumentów wsparcia nabycia takich instalacji.   

Biorąc pod uwagę, że średnio koszt nabycia i uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej to kwoty rzędu 30 tys. PLN, 

zaś korzyści ekonomiczne z działania takiej instalacji są rozłożone w czasie i równoważą koszt nabycia instalacji w 

ciągu 6 lat, Grupa dąży do maksymalizacji sprzedaży instalacji poprzez udzielanie klientom wsparcia w zakresie 

uzyskania finansowania. Model biznesowy Grupy zakłada, że wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i 

ekonomicznej społeczeństwa, wzrostem zapotrzebowania gospodarstw domowych na różne postaci energii wzrasta 

liczba konsumentów zainteresowanych nabywaniem instalacji generujących oszczędności energetyczne w sposób 

przyjazny dla środowiska.   

Równocześnie koszty realizacji takich instalacji pozostają dla znacznej części gospodarstw barierą dla podejmowania 

decyzji nabywczych. W efekcie likwidacja, redukcja czy rozłożenie w czasie wpływu takich barier związania 

oferowanego konsumentom, powoduje znaczny wzrost sprzedaży instalacji prosumenckich.   

Równocześnie istotną wartością dodaną dla klientów jest uzyskanie finansowania na rynkowych warunkach, 

bezpośrednio dopasowanego do danego produktu, gdzie uzyskanie finansowania pozbawione jest zbędnych 

formalności jak przy dotacji, zaś obsługa finansowania może być w całości lub w znacznej części finansowana z 

oszczędności osiąganych na rachunkach za energię. 

Sprzedaż, montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych 

Columbus Energy posiada doświadczenie oraz kompetencje merytoryczne i zdolności wykonawcze w zakresie 

sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii. W ofercie Columbus Energy 

znajdują się kompletne instalacje, składające się z paneli fotowoltaicznych, inwertera oraz materiałów instalacyjnych 

(elektrycznych i konstrukcyjnych). Columbus Energy stosuje panele fotowoltaiczne najwyższej jakości, spełniające 

wymagania długoletniej, bezpiecznej eksploatacji, zabezpieczone szkłem hartowanym i ramą, posiadające wymagane 

atesty budowlane.  Oferowane przez Columbus Energy panele sprzedawane są z 30-sto letnią gwarancją 

efektywności produkcyjnej i z dotychczasowych doświadczeń własnych oraz obserwowanych na rynku Columbus 

Energy wnosi, że urządzenia tego typu są w zasadzie bezawaryjne. Columbus Energy stosuje panele importowane 

wyłącznie od renomowanych producentów. Panele są sprzedawane w pojedynczym kontrakcie w liczbie 

dostosowanej do zapotrzebowanej mocy zestawu. Standardowy zestaw dla gospodarstwa domowego stanowi około 

16 paneli.  Stosowane obecnie przez Columbus Energy inwertery, czyli urządzenia zamieniające prąd stały 

produkowany w panelach na prąd przemienny zmienny o parametrach odpowiadających standardowi sieci 

dystrybucyjnych energii elektrycznej, produkowane przez Solis odpowiadają najwyższym stosowanym na rynku 

standardom efektywności, bezpieczeństwa, użytkowości i wzornictwa. Zapewniają współpracę z wszystkimi sieciami 

dystrybucji energii, umożliwiają użytkownikom zdalne monitorowanie pracy instalacji jak również włączenie instalacji 

do sieciowych rozwiązań tzw. inteligentnego domu. Columbus Energy stosuje elementy instalacyjne (elektryczne i 

konstrukcyjne) wysokiej jakości, zapewniające bezpieczne, długoletnie użytkowanie montowanych zestawów.  

Columbus Energy stosuje politykę dywersyfikacji potencjalnych źródeł dostaw, przy równoczesnej częściowej 

koncentracji dostaw faktycznie realizowanych. Główne komponenty instalacji fotowoltaicznych (ok. 70% wartości 

instalacji) pochodzą od dostawców ze strefy EUR.   

Na dzień 22 marca 2021 roku Columbus Energy posiada dziewięciu głównych dostawców komponentów, w podziale: 

2 dostawców modułów fotowoltaicznych, 2 dostawców inwerterów oraz 3 polskie hurtownie dostarczające pozostałe 

drobne komponenty jak okablowanie i zabezpieczenia prądowe, a także 2 wiodących producentów konstrukcji 

montażowych. 

Ta liczba kontrahentów wynika z prowadzonej przez Grupę Kapitałową polityki elastyczności. Dynamiczny rozwój 

spowodował wypracowanie takiego modelu współpracy z kontrahentami, który umożliwia realizację ambitnych celów 

przy równoczesnym partnerstwie z grupami instalacyjnymi w całym kraju oraz zdywersyfikowaną logistyką.   
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Columbus Energy skupia się na dostawach od stałych dostawców, których oferta odpowiada Spółce zarówno cenowo 

jak i jakościowo. Wobec powyższego Columbus Energy nie jest uzależniony od dostawców, zarówno w odniesieniu 

do paneli fotowoltaicznych, inwerterów czy wszelkich elementów instalacyjnych lub montażowych.  

W ramach opisywanej działalności zaopatrzenie realizowane i koordynowane jest przez Columbus Energy przez 

własny dział zaopatrzenia. W celu maksymalizacji marży własnej i utrzymania konkurencyjnych cen Columbus Energy 

realizuje zaopatrzenie, szczególnie w zakresie podzespołów o najwyższej kosztochłonności (panele, inwertery) 

bezpośrednio u producentów, korzystając ze stałych upustów. Stosowane jest planowanie zaopatrzenia, 

umożliwiające minimalizację stanów magazynowych, płynność realizacji poszczególnych zamówień oraz ograniczanie 

ryzyka niedopasowania kosztów do zawartych już umów. Z uwagi na płynność strumienia zaopatrzenia, dogodne 

właściwości logistyczne urządzeń i materiałów, Columbus Energy realizuje potrzeby magazynowe wyłącznie w 

ramach magazynów w lokalizacji siedziby Columbus Energy.  

W związku ze sprzedażą instalacji fotowoltaicznych Columbus Energy zapewnia klientom kompleksową usługę 

techniczną, na którą składa się: doradztwo w zakresie celowości inwestycji (z uwzględnieniem m.in. właściwości 

miejsca rozważanej inwestycji), doradztwo co do optymalnej konfiguracji (w tym mocy) zestawu, zaprojektowanie 

instalacji wraz z zaprojektowaniem miejsca i torów instalacji i planu montażu na obiekcie, przeprowadzenie wraz z 

klientem (lub w jego imieniu) formalności, związanych z zawarciem stosownej umowy z zakładem energetycznym, 

właściwy montaż i przygotowanie do uruchomienia instalacji. Usługi doradcze (w tym projektowe) w odniesieniu do 

standardowych instalacji na potrzeby gospodarstw domowych realizowane są w ramach opłaty instalacyjnej. Warunki 

projektowania instalacji o większej mocy (na obiekty sakralne, użyteczności publicznej czy farmy fotowoltaiczne) są 

ustalane indywidualnie. Liczba instalacji sprzedanych w roku 2015 była wynikiem skuteczności działań 

sprzedażowych w ramach programu Prosument (dotacja realizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej dla właścicieli domów jednorodzinnych). Columbus Energy S.A. szacuje, że przeprocesowała w 

ramach tego programu około 1/4 wszystkich wniosków zaakceptowanych w skali kraju. W 2016 r. nastąpiło 

spowolnienie związane z zakończeniem Programu Prosument, a tym samym załamaniem sprzedaży w ramach tego 

programu.  Z kolei dynamika wzrostu przychodów za rok 2017 jest w głównej mierze pochodną sukcesu sprzedaży 

autorskiego i innowacyjnego w skali Polski produktu „Abonament na Słońce”, który został pilotażowo wprowadzony 

w drugiej połowie 2016 r. i wdrożony w pełni od początku 2017 r. Finansowaniem programu abonamentowego, a w 

kolejnych etapach usługą doradztwa i pośrednictwa w pozyskaniu finansowania zajęła się Spółka Columbus Energy 

Finanse Sp. z o.o. Rok 2017 obfitował w podejmowanie intratnych współpracy z partnerami finansującymi i 

współfinansującymi program abonamentowy.   

Rok 2018 to wytężona praca nad wewnętrznymi procesami w każdym obszarze działalności Grupy Kapitałowej, 

podnoszeniem kwalifikacji pracowników i współpracowników, geometryczny rozwój struktury organizacji. W roku 2018 

większość instalacji została sfinansowana przez gotówkę klientów lub kredyty bankowe, leasingi. 

Jednostka Dominująca dzięki zautomatyzowaniu procesów, kwalifikacji zespołu i rozbudowie sieci logistycznej 

skróciła średni cykl sprzedażowy, od podjęcia przez klienta decyzji nabywczej do uruchomienia instalacji z 3 miesięcy 

(rok 2016), 1 tygodnia (2018 rok), a nawet do 5 dni (rok 2020). Usługa montażowa realizowana jest jako element 

umowy sprzedaży (w każdym modelu finansowania).   

Usługa ta wykonywana jest przez wykwalifikowane i certyfikowane ekipy instalatorów, posiadających stosowne 

uprawnienia i ubezpieczenia. Stosowane systemy montażowe zapewniają szerokie możliwości dostosowania się do 

warunków miejsca montażu, przeważają instalacje na połaciach dachów lub powierzchnie dachów płaskich, 

stosowane są również instalacje na gruncie. Montaż potwierdzany jest protokołem odbioru z udziałem klienta i 

przedstawiciela Columbus Energy. Spółka sporządza finalną dokumentację, uczestniczy w procesie uruchomienia 

instalacji i koordynuje działania finalizujące inwestycję, tj. przyłączenie instalacji do sieci energetycznej 

przeprowadzane przez odpowiedni zakład energetyczny oraz rozruch instalacji. Usługa montażu i sprzedaży instalacji 

fotowoltaicznej wykonywana jest za wynagrodzeniem, stanowiącym zryczałtowaną kwotę.  

W ramach dwuletniej rękojmi usuwane są wady sprzedawanych instalacji (występowanie takich wad jest w 

dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy sporadyczne). Dodatkowo Grupa Kapitałowa 

Columbus Energy jako pierwsza firma na rynku polskim oferuje wydłużoną do 15 lat gwarancję produktową, oferując 
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dodatkowy produkt p.n. „Gwarancja Totalna”, nieodpłatną w segmencie gospodarstw domowych i odpłatną w 

segmencie klienta biznesowego. 

W ramach usług posprzedażowych, tzw kompleksowej usługi Columbu Care, Grupa Kapitałowa Columbus Energy 

oferuje także usługi serwisu, konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji w zakresie nieobjętym rękojmią i gwarancją, 

przy czym warunki i ceny takich usług są ustalane indywidualnie każdorazowo przed przyjęciem zlecenia. Usługi te 

nie mają istotnego znaczenia dla działalności Jednostki Dominującej.  

W roku 2018 Grupa Kapitałowa Columbus Energy wprowadziła do oferty możliwość nabywania instalacji 

fotowoltaicznych z opcją zwrotu w razie braku satysfakcji klienta p.n. „Testuj przez rok!”. Usługa ta jest obostrzona 

szeregiem uwarunkowań, które muszą zostać spełnione, aby klient mógł zwrócić instalację. W 2018 r. oferta Grupy 

Kapitałowej Columbus Energy została uzupełniona o urządzenia marki NIBE i KAISAI (pompy ciepła i inne).  

W roku 2018 Grupa Kapitałowa Columbus Energy zmieniła proporcje finansowania instalacji klientom. Obecnie 

udzielanie finansowania odbywa się prawie w 100% przez banki i firmy leasingowe oraz za gotówkę klientów.  

Grupa Kapitałowa Columbus Energy prowadzi działalność na rynku polskim, na terenie całego kraju.  Na datę tego 

dokumentu większość sprzedaży instalacji fotowoltaicznych ma miejsce na terenie całej Polski. Jednostka 

Dominująca prowadzi prace nad intensyfikacją sprzedaży w innych regionach kraju. 

Modele sprzedaży instalacji fotowoltaicznych  

W działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy wyróżnić można dwa zasadnicze modele sprzedaży instalacji: 

‒ model sprzedaży za gotówkę,  

‒ model sprzedaży wraz z finansowaniem bankowym / leasingowym.    

Jednostka Dominująca wskazuje na istotną rolę współpracy z bankami, finansującymi klientom Grupy Kapitałowej 

Columbus Energy znaczną część kosztów nabywania instalacji fotowoltaicznych. Udział ten rośnie w czasie.  

Sprzedaż gotówkowa  

Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych przez Grupę Kapitałową Columbus Energy odbywa się również na zasadzie 

bezpośredniego nabycia instalacji przez klienta (za gotówkę). Umowy zawierane są według wzorca, Jednostka 

Dominująca dopuszcza odstępstwa od wzorca w zależności od warunków płatności, wartości inwestycji itp.  

Sprzedaż gotówkowa do klientów indywidualnych stanowi znaczący poziom sprzedaży całkowitej. Jest to sytuacja 

bardzo pozytywna z punktu widzenia przepływów finansowych Jednostki Dominującej, ponieważ zapłata, a tym 

samym cykl rotacji środków finansowych następuje szybciej niż w produkcie finansowanym z kredytu. Jednostka 

Dominująca sukcesywnie poprawia udział sprzedaży gotówkowej poprzez modyfikowanie oferty produktowej oraz 

ulepszanie systemu sprzedaży.  

Rosnący w działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy segment sprzedaży biznesowej (B2B) z punktu widzenia 

przepływów finansowych funkcjonuje na zasadach tożsamych ze sprzedażą gotówkową. Klient biznesowy decyduje 

się na zakup za gotówkę lub w leasingu/kredycie udzielanym przez zewnętrzne instytucje finansowe. Jednostka 

Dominująca nie kredytuje klientów biznesowych we własnym zakresie, natomiast koordynuje proces pozyskania przez 

klientów finansowania, dzięki czemu skróceniu ulega czas realizacji całości przedsięwzięcia i optymalizacja 

przepływów finansowych.   

Wzrost udziału sprzedaży biznesowej w strukturze przychodów ma pozytywny wpływ zarówno na wynik jak i płynność 

firmy.    

Kanały sprzedaży, zasięg terytorialny sieci sprzedaży  

Podstawowymi kanałami sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej Columbus Energy są: i) sieć regionalnych 

przedstawicieli handlowych (oddziałów handlowych), ii) sieć partnerów i agentów, iii) kontakt klientów poprzez kanały 
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telekomunikacyjne (internet, e-mail, social media, telefon), gdzie pierwszy przekaz marketingowy realizowany jest 

przez Jednostkę Dominującą poprzez powyższe kanały, a następnie kontakt jest przekierowywany do właściwej 

jednostki sieci sprzedażowej Jednostki Dominującej (do przedstawiciela handlowego lub agenta). Jednostka 

Dominująca posiada również umowy zawierane z podmiotami sprzedającymi rozwiązania odnawialnych źródeł energii 

dla gospodarstw domowych, mogącymi kierować do Grupy Kapitałowej Columbus Energy (za wynagrodzeniem) 

klientów zainteresowanych nabywaniem instalacji.  

Przedstawiciele handlowi, agenci i partnerzy występują wobec klientów jako doradcy energetyczni. Posiadają 

kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa przedsprzedażowego, w szczególności takich jak ocena celowości 

inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii, optymalnej konfiguracji instalacji na poszczególnych obiektach. 

Na koniec 2020 r. łącznie 940 doradców energetycznych współpracujących ze Spółką w sieci własnej albo w 

zorganizowanych systemach agencyjnych pracuje na terenie całej Polski.   

W 2020 r. Grupa Kapitałowa Columbus Energy znacząco rozbudowała sieć doradców energetycznych.  

Jednostka Dominująca stosuje wobec doradców system bonusów motywujący do maksymalizacji sprzedaży. Na 

poziomie organizacji Spółki za pracę doradców energetycznych odpowiadają managerowie sprzedaży, zarządzający 

dedykowanymi im zespołami. Kontakty sprzedażowe pozyskiwane są za pośrednictwem firmy zewnętrznej oraz 

pochodzą z marketingu własnego (głównie internetowego), ankiet zewnętrznych, poleceń i rekomendacji klientów i 

pracowników Grupy innych niż doradcy energetyczni. W procesie sprzedaży uczestniczy ponadto Dział Wsparcia 

Sprzedaży, który odpowiada za kontakty z klientami, umawianie spotkań konsultacyjnych i ofertowych, oraz Dział 

Techniczny, który zajmuje się ofertowaniem. 

Elektrownie fotowoltaiczne (tzw. farmy) 

Model biznesowy Grupy w danym obszarze, w obecnym jego kształcie, oparty jest na założeniu kompleksowej 

realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych, tzw. farm, obejmujących organizację finansowania poprzez 

zapewnienie optymalnych instrumentów finansowych, w tym również możliwe inwestowanie we własne projekty (tj. 

zaangażowanie własnych środków), jak również wykonawstwo takich projektów (ich budowę), obejmujące w 

szczególności projektowanie, dostawę i montaż rozwiązań do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych, przy odpowiednich parametrach takiej produkcji. Zasadniczym 

modelem działalności Grupy w obszarze farm fotowoltaicznych jest realizacja projektów w systemie project finance 

– nabywanie spółek celowych zarządzających poszczególnymi projektami, uzyskiwanie finansowania realizacji farm 

w ramach tych spółek oraz realizacja instalacji farm. Zrealizowane projekty Jednostka Dominująca będzie 

pozostawiać w grupie kapitałowej, a w przypadku pojawienia się na rynku atrakcyjnej oferty istnieje możliwość ich 

sprzedaży.   

Grupa Kapitałowa ma ambicję, żeby stać się integratorem polskiego rynku farm fotowoltaicznych, będąc łącznikiem 

pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku - właścicielami gruntów i projektantami oraz właścicielami uprawnień 

do inwestycji, wykonawcą inwestycji oraz instytucją finansującą, dla której kluczowym zabezpieczeniem realizacji 

projektu są spółki o ugruntowanej pozycji na rynku, potwierdzonej doświadczeniem w branży. Emitent posiada 

kwalifikacje do pozyskiwania marży na etapie pozyskiwania lokalizacji, przygotowania inwestycji (łącznie z 

uzyskaniem niezbędnych pozwoleń), realizacji inwestycji, pozyskiwania kontraktów na sprzedaż energii.  

Grupa rozwija przede wszystkim projekty elektrowni fotowoltaicznych o mocach rzędu 1 MW, realizowane również w 

systemie aukcji OZE, wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) minimum jeden raz w roku.  

Model biznesowy Grupy zakłada, że wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i ekonomicznej społeczeństwa oraz 

przyszłymi systemowymi zmianami źródeł energii elektrycznej w Polsce wzrośnie potencjał biznesowy tworzonych 

kompetencji i innych zasobów Grupy w zakresie realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych.  

Grupa Kapitałowa Columbus Energy posiada doświadczenie oraz kompetencje merytoryczne i zdolności 

wykonawcze w zakresie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych. W ofercie Grupy Kapitałowej Columbus 

Energy znajdują się kompletne instalacje, składające się z paneli fotowoltaicznych, inwertera oraz materiałów 
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instalacyjnych (elektrycznych i konstrukcyjnych). Wskazane wcześniej zalety ww. komponentów instalacji 

fotowoltaicznych stosowanych przez Jednostkę Dominującą na rynku prosumenckim i ich dywersyfikacja, jak również 

przywołane wcześniej: model współpracy z kontrahentami, kompetencje techniczne i rozwiązania logistyczne Grupy, 

zapewniają odpowiednią jakość realizacji instalacji farm fotowoltaicznych.  

Columbus Energy prowadzi działalność w zakresie elektrowni fotowoltaicznych na rynku polskim, na terenie całego 

kraju. Z uwagi na skalę poszczególnych projektów ich pozyskiwanie i realizacja odbywa się, co do zasady  

w zindywidualizowany sposób, po odpowiedniej analizie danego przypadku i możliwości z nim związanych. 

Grupa Kapitałowa rozwija ponad 699 MW projektów w swojej spółce New Energy Investments Sp. z o.o. oraz 

pozostałych spółkach celowych, których realizacja przewidywana jest na okres najbliższych 2-3 lat. W 2020 roku 

zakończyła się budowa 34 MW farm fotowoltaicznych, a rozpoczęto proces budowy kolejnych 63MW. Projekty te są 

własnością Jednostki.  

W ocenie Grupy rynek farm fotowoltaicznych w Polsce cechuje się dużymi perspektywami rozwoju z możliwymi 

dynamicznymi zmianami, co może przekładać się na nowe szanse w zakresie przyjętego lub modyfikowanego modelu 

biznesowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy w tym obszarze. 

Finansowanie działalności  

Jednostka Dominująca zaspokaja potrzeby finansowe poprzez: i) realizowanie kolejnych emisji akcji, ii) emisję 

obligacji, iii) kredyty i inne produkty bankowe, iv) inne instrumenty finansowania dłużnego, v) reinwestycję strumieni 

gotówki generowanych w toku działalności Grupy.    

Kredyty i inne produkty bankowe  

Grupa Kapitałowa Columbus Energy korzysta z kredytowania bankowego oraz innych produktów bankowych, 

wspierających jej płynność finansową. Aktualnie Jednostka Dominująca korzysta z czterech kredytów: obrotowych, 

odnawialnych i linii wielocelowych, nominowanych w złotych, o zmiennej stopie procentowej opartej o WIBOR i marże 

banku, gdzie łączna maksymalna kwota kredytów jest na poziomie stu milionów złotych.    

Inne finansowanie dłużne  

Jednostka Dominująca stosuje również inne instrumenty finansowania dłużnego – pożyczki pieniężne oraz leasing. 

Łączna wartość pożyczek zaciągniętych przez Jednostkę Dominującą jest na poziomie dziesięciu milionów złotych, 

zabezpieczenia pożyczek stanowią weksle własne in blanco z deklaracjami wekslowymi lub oświadczenie o poddaniu 

się egzekucji z aktu notarialnego.  

 Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości spółek Grupy Kapitałowej  

W ocenie Jednostki Dominującej sezonowość nie występuje w istotnym stopniu. Ponadto działalność spółek Grupy 

Kapitałowej jest usługowa, zróżnicowana jedynie co do grupy docelowej klienta. 

Grupa prowadzi działalność w postaci dwóch segmentów sprawozdawczych: 

- segment sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych – segment dotyczy transakcji polegających na 

sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych, 

- segment farm fotowoltaicznych – segment dotyczy budowy farm fotowoltaicznych na własny użytek w celu 

wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej.   
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3. Ryzyka i zagrożenia, na jakie jest narażona Grupa Kapitałowa  

Ryzyka i zagrożenia  

Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową, działalnością Jednostki Dominującej i Grupy oraz z otoczeniem 

Spółki 

Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, 

prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność, wyniki, sytuację finansową lub 

perspektywy rozwoju Jednostki Dominującej. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy 

‒ Model biznesowy Grupy może okazać się nieskuteczny  

Model biznesowy Grupy w obecnym jego kształcie oparty jest na założeniu: i) projektowania i montażu masowemu 

odbiorcy indywidualnemu lub przedsiębiorcy rozwiązań do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych, przy równoczesnym zapewnianiu klientowi najbardziej dostępnych i 

atrakcyjnych z punktu widzenia klienta instrumentów finansowych wsparcia nabycia takich instalacji (pożyczki, 

kredyty, leasingi, PPA/PLA); ii) projektowania i budowy farm fotowoltaicznych. Skuteczna realizacja powyższego 

modelu uzależniona jest z jednej strony od zapewniania klientom Grupy dostępu do wysokiej jakości usług i 

materiałów tj.: instalacje fotowoltaiczne, zapewniania odpowiedniej jakości oferowanych materiałów i usług 

montażowych i budowlano-montażowych, zaś z drugiej strony dostępu do atrakcyjnych instrumentów finansowania 

inwestycji realizowanych na rzecz klientów. Skuteczność działalności Grupy w obszarze budowy farm 

fotowoltaicznych uzależniona jest od utrzymania możliwości pozyskiwania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz 

skutecznego uczestniczenia w aukcjach organizowanych przez URE na dostawę energii odnawialnej.  Powyższe 

wymaga od Grupy posiadania i wzmacniania różnorodnych kompetencji, niezbędnych do formatowania 

kompleksowych produktów i zarządzania nimi. Model rozwoju Grupy zakłada wzrost wolumenu obsługiwanych 

transakcji, co podwyższa poziom ogólnego ryzyka działalności i wymaga multiplikowania kompetencji. Emitent 

wskazuje również, że sukces jego modelu biznesowego jest uzależniony od utrzymywania się korzystnych relacji: cen 

konwencjonalnej energii elektrycznej i cieplnej, kosztów pieniądza (wpływających na ponoszony przez Klientów koszt 

obsługi pożyczek), dochodów gospodarstw domowych, cen materiałów montażowych i budowlanych. Skuteczność 

modelu biznesowego Grupy jest także częściowo uzależniona od czynników polityki rządowej i samorządowej 

odnośnie dotacyjnego wspierania energetyki odnawialnej oraz zwiększania udziału zielonej energii w miksie 

energetycznym. Długotrwałe zakłócenie korzystnych relacji powyższych czynników może powodować istotne 

obniżenie przychodów i rentowności działalności Grupy.  

‒ Jednostka Dominująca może nie osiągnąć celów strategicznych   

Jednostka Dominująca opublikowała „Strategię Columbus Energy 2019-2022” w dniu 21 marca 2019 r. Emitent 

przygotował strategię rozwoju w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zgromadzone w branży fotowoltaiki. 

Kluczowym założeniem strategii jest, że Grupa niezależnie od rządowych i samorządowych programów dotacyjnych 

może generować stabilne zyski z bieżącej sprzedaży rozwiązań energetycznych. Strategicznymi celami Grupy są: i) 

zwiększenie udziału w rynku instalacji fotowoltaicznych, zarówno w rynku właścicieli domów, nieruchomości 

komercyjnych, ale również wykonawstwo i inwestowanie we własne projekty farm fotowoltaicznych, ii) inwestycja w 

rozwój i innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury e-mobility, związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych, 

iii) zwiększenie dynamiki rozwoju projektu “Prąd jak powietrze” – innowacyjnego systemu rozliczania przesyłu energii 

między prosumentem, a odbiorcami z wykorzystaniem technologii blockchain, infrastruktury e-mobility oraz 

fotowoltaiki. Realizacja strategii jest uzależniona od trafności przyjętych założeń, dotyczących skuteczności modelu 

biznesowego, efektywności Grupy, jak i dotyczących otoczenia rynkowego Emitenta, warunków 

makroekonomicznych. Istnieje ryzyko, że założenia, na jakich oparto strategię okażą się nietrafne, a Grupa nie osiągnie 

zamierzonych poziomów rozwoju. Wystąpienie takich zjawisk będzie powodować konieczność rewizji strategii 

rozwoju. 
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‒ Jednostka Dominująca może napotkać trudności związane z pozyskaniem finansowania   

Aktualnie Jednostka Dominująca korzysta z czterech kredytów: odnawialnych, dwóch linii wielocelowych i linii gwarancyjnej 

oraz factoringu, nominowanych w złotych, o zmiennej stopie procentowej opartej o WIBOR i marże banku, łącznie na 

poziomie stu milionów złotych, jak również z innych instrumentów finansowania dłużnego.   

Jednostka Dominującą stosując powyżej opisane zróżnicowane instrumentarium finansowe finansowania zewnętrznego, 

ma zamiar elastycznie reagować na zmieniające się finansowe uwarunkowania działalności Grupy i otoczenia rynkowego.  

‒ Grupa jest eksponowana na ryzyko braków wykwalifikowanej kadry  

Specyfika działalności spółek Grupy wymaga zatrudniania wykwalifikowanych pracowników w tym managerów i 

inżynierów, posiadających zróżnicowane kompetencje, zarówno techniczne, finansowo-ekonomiczne, sprzedażowe. 

Jednostka Dominująca wskazuje na spadające wskaźniki bezrobocia, szczególnie odczuwane w zawodach 

technicznych. Braki kadrowe (niekontrolowane odejścia, nieskuteczne rekrutacje) mogą powodować opóźnienia w 

realizacji projektów, obniżenia zdolności akwirowania nowych kontraktów, a nawet utratę części klientów. Jako 

konsekwencja powyższych zjawisk występuje presja płacowa ze strony pracowników.  

W celu ograniczenia niekorzystnych skutków powyższych zjawisk Jednostka Dominująca podjęła na Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. uchwałę w sprawie ustalenia programu motywacyjnego dla pracowników i 

współpracowników. Zgodnie z treścią uchwały Jednostka Dominująca, w momencie osiągnięcia kapitalizacji na 

poziomie 100 000 000 zł (sto milionów złotych) i osiągnięciu co najmniej 70 000 000 zł (siedemdziesiąt milionów 

złotych) przychodu w danym roku obrotowym, wyemituje akcje kolejnej serii. Akcje zostaną wyemitowane w ramach 

subskrypcji prywatnej i objęte przez adresatów programu motywacyjnego po cenie emisyjnej równej wartości 

nominalnej akcji. Program motywacyjny zostanie skierowany do pracowników, współpracowników, członków Zarządu, 

prokurentów Spółki, menadżerów i kierowników sprzedaży, a także innych osób mających wpływ na rozwój Spółki. 

Szczegółowe zasady programu motywacyjnego określiła w dniu 10 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki. 

Jednostka Dominująca wskazuje, że w ramach podjęcia powyższej uchwały nie nastąpiło warunkowe podwyższenie 

kapitału zakładowego, w tym wraz z decyzją o emisji warrantów subskrypcyjnych, ani też nie określono żadnych 

parametrów takiej potencjalnej emisji. Przedmiotowa uchwała nie reguluje również kwestii, na jaką kapitalizację 

wskazuje jako na warunek uruchamiający program motywacyjny ani na jaki dzień taka kapitalizacja ma być ustalana.  

W ocenie Grupy, dla realizacji celu programu motywacyjnego z należytym uwzględnieniem interesu Jednostki 

Dominującej i jej akcjonariuszy, dla celów ewentualnego uruchomienia programu motywacyjnego winna być brana pod 

uwagę kapitalizacja ustalana według kursu Akcji na rynku zorganizowanym (w tym regulowanym), przy założeniu, że 

kapitalizacja taka będzie ustalona według stanu w okresie umożliwiającym wyeliminowanie wpływu ewentualnych 

epizodycznych zdarzeń w zakresie kształtowania się kursu Akcji. Intencją Jednostki Dominującej jest, by szczegółowe 

warunki programu motywacyjnego zostały ustalone po zaistnieniu powyższych przesłanek uruchamiających ten 

program (w zakresie kapitalizacji i przychodów), wobec czego Rada Nadzorcza nie podejmowała dotąd ustaleń w 

zakresie tychże warunków. Równocześnie Jednostka Dominująca wskazuje, że realizacja programu motywacyjnego 

może nastąpić m.in. poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego.   

‒ Jednostka Dominująca wskazuje na ograniczone ryzyko związane ze strukturą niektórych usług i produktów 

od osób trzecich  

Jednostka Dominująca w większości kupuje produkty i komponenty bezpośrednio od producentów pomijając łańcuch 

dostaw i pośredników. Zdaniem Jednostki Dominującej ryzyko uzależnienia od dostaw niektórych usług  

i produktów od osób trzecich jest niewielkie. Kluczowe komponenty instalacji fotowoltaicznej są dostępne na rynku 

lokalnym jak i na rynku międzynarodowym. Spółka nie jest uzależniona od żadnego dostawcy. Na rynku obecni są 

liczni konkurujący ze sobą producenci, zapewniający wysoką trwałość i jakość oraz pełną dostępność 

komponentów.   

Grupa stosuje politykę składania zamówień z dużym wyprzedzeniem, dodatkowo zabezpieczającą płynność realizacji 

produktów. Ceny komponentów pozostają od wielu lat w trendzie spadkowym, stopniowo słabnącym. Ceny zakupu 

sprzętu uzależnione są w 70% od kursu euro i dolara. Główne komponenty instalacji fotowoltaicznych (ok. 70% 
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wartości instalacji) pochodzą od dostawców rozliczających się w walucie euro i dolar. Koncentracja dostaw 

spowodowana jest tym, że Grupa skupia się na dostawach od stałych dostawców, których oferta odpowiada Grupie 

zarówno cenowo jak i jakościowo. Zmiana dostawców zarówno w odniesieniu do modułów fotowoltaicznych, 

inwerterów oraz wszelkich elementów instalacyjnych oraz montażowych nie tylko fotowoltaicznych, ale także pomp 

ciepła i magazynów energii, może odbyć się w dowolnym, wybranym przez Grupę momencie. Wobec powyższego 

Grupa nie jest uzależniona od dostawców, zarówno w odniesieniu do modułów fotowoltaicznych, inwerterów czy 

wszelkich elementów instalacyjnych lub montażowych instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy magazynów 

energii. W związku z korzystaniem przez Grupę z dostaw podzespołów (paneli fotowoltaicznych, inwerterów, 

elementów instalacyjnych) z Chin i pojawiającym się ryzykiem zakłóceń w tych dostawach w wyniku szerzenia się 

pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Spółka dąży do optymalizacji stanów 

magazynowych powyższych asortymentów. Zarząd Spółki w roku 2020 podjął niezbędne decyzje w celu 

zabezpieczenia i optymalizacji łańcucha dostaw. Działania te powinny zneutralizować ryzyko zakłócenia dostaw, przy 

czym założenie to może się okazać niesłuszne. Zakłócenia dostaw mogą powodować spadek liczby realizowanych 

kontraktów a w konsekwencji spadek przychodów Grupy.   

‒ Konkurencja na rynku rozwiązań odnawialnych źródeł energii utrudnia działalność Grupy. Istnieje ryzyko 

zdominowania rynku przez podmioty o silnym zapleczu kapitałowym.   

Rynek rozwiązań odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań proenergetycznych dla odbiorców detalicznych jest 

silnie konkurencyjny. W szczególności wiele podmiotów oferuje rozwiązania w zakresie fotowoltaiki, przy czym 

dominującym modelem jest sprzedaż rozwiązań w oparciu o programy dotacyjne lub za gotówkę względnie w 

systemach ratalnych oferowanych przez instytucje bankowe.  

Istnieje ryzyko wejścia w segment odnawialnych źródeł energii, na którym działa Jednostka Dominująca, podmiotów 

działających na rynku energii elektrycznej o silnym zapleczu kapitałowym. Podmioty tego rodzaju mogą zainwestować 

znaczące środki finansowe i przeznaczyć je na najnowsze technologie czy inwestycje w zdobycie udziału w rynku. 

Konkurowanie z takimi podmiotami mogłoby się okazać dla Grupy szczególnie utrudnione. Jakiekolwiek 

niepowodzenia Grupy w toku walki konkurencyjnej mogą powodować spowolnienie wzrostu działalności Grupy, 

nieosiągnięcie skali działalności przewidzianej w strategii.  

‒ Spółki Grupy ponoszą ryzyko w zakresie obciążeń publicznoprawnych  

Działalność spółek Grupy oraz zawierane transakcje podlegają różnorakim obciążeniom publicznoprawnym. 

Obciążenia te mają charakter podatków, a w obrocie zagranicznym z krajami innymi niż państwa Unii Europejskiej – 

również ceł i tym podobnych opłat. Wyniki działalności spółek Grupy są wobec tego w dużej mierze uzależnione od 

właściwej realizacji odpowiednich przepisów prawa publicznego (podatkowego, celnego i podobnych), przez co 

Jednostka Dominująca rozumie ponoszenie obciążeń publicznoprawnych w najniższym możliwym wymiarze zgodnym 

z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwe stosowanie przepisów prawa podatkowego może wiązać się z 

nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi działalności spółek Grupy lub też z nieplanowanymi, dolegliwymi 

konsekwencjami w postaci dodatkowych obciążeń odsetkowych lub mających charakter sankcji administracyjnych 

lub karnych, jakie mogą spotkać Jednostkę Dominującą w przypadku zaniżania (w tym niezawinionego) wysokości 

danin. Jednostka Dominująca musi liczyć się również z uciążliwościami związanymi z procedurami wymiaru 

powyższych opłat publicznoprawnych oraz kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy. Dodatkowo 

Jednostka Dominująca musi liczyć się z ewentualnymi zmianami w przepisach podatkowych. W szczególności 

dotyczy to podatku Vat, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8% dla niektórych kategorii instalacji 

fotowoltaicznych. Występowanie powyższych niekorzystnych zjawisk może w przyszłości niekorzystnie wpłynąć na 

dalszą działalność Grupy, sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Jednostki Dominującej oraz perspektywy 

rozwoju Jednostki Dominującej poprzez ograniczenie możliwości zdobywania nowych kontraktów, konieczność 

obniżania stosowanych marż i cen, wpływać na obniżenie przychodów oraz zysku, konieczność zmian warunków 

umów, ograniczenie możliwości zamykania umów z zakładanym zyskiem, a tym samym pogarszać sytuację 

gospodarczą Grupy Kapitałowej. Jednostka Dominująca nie odnotowała w dotychczasowej działalności wystąpienia 

w związku z powyższym ryzykiem istotnych zdarzeń negatywnie wpływających na działalność Jednostki Dominującej, 

jednak nie wyklucza ich zaistnienia w przyszłości.  
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‒ Zmiany polityki państwa i przepisów bezpośrednio dotyczących działalności w zakresie odnawialnych źródeł 

energii mogą negatywnie wpływać na sytuację spółek Grupy  

Jednostka Dominująca wskazuje, że działalność w branży odnawialnych źródeł energii uwarunkowana jest w 

znacznym stopniu w sferze regulacyjnej państwa, a tym samym od wdrażanych takimi regulacjami instrumentów 

polityki państwa, zarówno w obszarze energetyki jak i ochrony środowiska. Jednostka Dominująca zwraca uwagę, że 

aktualna rządowa polityka energetyczna kładzie nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł konwencjonalnych (ze 

spalania paliw kopalnych). Efektem tej polityki jest spowolnienie lub wygaszenie programów dotacyjnych dla 

odbiorców indywidualnych lub samorządów w zakresie finansowania nabywania instalacji fotowoltaicznych (program 

Prosument). Doświadczenie ze zmianami polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii zmusza do 

upatrywania ryzyk niestabilności polityki państwa i przepisów implementujących tę politykę w obszarze energetyki 

rozproszonej, w którym działa Grupa.  Jednostka Dominująca nie może wykluczyć ryzyka, że zmiana polityki państwa 

w powyższych obszarach doprowadzi do obniżenia lub wykluczenia efektywności finansowej zawierania nowych 

umów z klientami lub obsługi umów dotychczas zawartych.  

Jedną z ustaw, których kształt najsilniej oddziałuje na działalność Grupy, jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o 

odnawialnych źródłach energii. Jednym z rozwiązań tej ustawy jest wprowadzenie systemu opustów (netmetering), 

polegającym na rocznym rozliczeniu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez dysponenta mikroinstalacji 

OZE lub małej instalacji OZE. Zasadą tego systemu jest m.in. to, że właściciel mikroinstalacji o mocy do 10 kW za 

każdą kilowatogodzinę energii przekazanej do sieci zewnętrznej otrzymuje opust odpowiadający wartości 0,8 

kilowatogodziny energii. Zasada i warunki udzielania opustów mają kluczowy wpływ na strategię Jednostki 

Dominującej, gdyż między innymi dzięki wprowadzeniu tego systemu Jednostka Dominująca stworzyła liczne 

produkty oparte ofertach finansowych wiodących w Polsce instytucji finansowych. Kompleksowa usługa, w tym 

finansowanie produktów oferowanych przez Grupę umożliwiaja finansowanie zakupu instalacji z oszczędności 

generowanych w zużyciu energii z sieci. Zmiana uwarunkowań i zasad działania systemu opustów może spowodować 

spadek efektywności działania oferty finansującej i zadecydować o wolumenie i wartości sprzedawanych produktów.   

‒ Grupa ponosi ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkt wprowadzany do obrotu   

Grupa musi liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktów wprowadzanych do obrotu. 

Regulacją dotyczącą tego rodzaju odpowiedzialności są przepisy art. 449.1-449.11 Kodeksu cywilnego, przy 

uwzględnieniu m.in. przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r., poz. 2047 ze zm.). Z uwagi na fakt, iż urządzenia wprowadzane do obrotu przez Grupę produkują 

energię elektryczną, istnieje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników. Urządzenia wprowadzane do obrotu 

mogą, zwłaszcza w razie wad konstrukcyjnych lub awarii być źródłem porażeń elektrycznych. W rezultacie 

powyższych zdarzeń Emitent lub spółka z Grupy może zostać, w tym w drodze powództwa sądowego, zmuszony do 

zapłaty odszkodowania na rzecz użytkownika lub użytkowników wyrobów lub też na rzecz spadkobierców takich 

użytkowników lub innych osób. Grupa musi również liczyć się z ryzykiem pozwów zbiorowych użytkowników jego 

wyrobów – w przypadku, kiedy ujawnione zostałyby okoliczności naruszenia prawnie chronionego interesu większej 

liczby osób.  

Emitent wskazuje, iż podnoszenie przeciw niemu (czy danej spółce Grupy) roszczeń związanych z wprowadzanymi 

do obrotu produktami, niezależnie od zasadności tychże roszczeń, będzie się z reguły wiązać z koniecznością 

poniesienia istotnych kosztów obrony prawnej. Emitent nie może w szczególności zaniedbywać nawet jednostkowych 

spraw o niższej wartości, ponieważ każdy przegrany spór w powyższej materii może wywołać narastającą liczbę 

podobnych roszczeń ze strony innych użytkowników. Emitent dokłada starań, w tym poprzez utrzymanie ścisłego 

reżimu technologicznego i certyfikowanej jakości produkcji, w celu minimalizacji powyższych zagrożeń. Dodatkowo 

jest ubezpieczony i ściśle monitoruje zakres gwarancyjny i wyłączenia dostawców technologii, z którymi współpracuje. 

W dotychczasowej działalności Emitenta i Grupy żadne z powyżej opisanych zdarzeń nie miało miejsca. Emitent nie 

jest jednakże w stanie całkowicie wyeliminować powyższych ryzyk. Występowanie powyższych niekorzystnych 

zjawisk może w przyszłości niekorzystnie wpłynąć na dalszą działalność Emitenta, sytuację finansową, majątkową i 

gospodarczą Emitenta oraz perspektywy rozwoju Emitenta poprzez ograniczenie możliwości zdobywania nowych 

kontraktów, konieczność obniżania stosowanych marż i cen, wpływać na obniżenie przychodów oraz zysku, 
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konieczność zmian warunków umów, ograniczenie możliwości zamykania umów z zakładanym zyskiem, a tym samym 

pogarszać sytuację gospodarczą Jednostki Dominującej (Grupy) 

‒ Spółki Grupy mogą doznać ograniczeń rozwoju lub ponieść szkody w związku wystąpieniem zdarzeń 

nieprzewidywalnych  

Jednostka wskazuje, iż prezentowana w niniejszym sprawozdaniu lista ryzyk nie jest i nie może stanowić zamkniętego 

katalogu ryzyk występujących w jego działalności. W ocenie Jednostki nie jest on w stanie przewidzieć wszystkich 

ryzyk, jakie powstają w toku jego działalności. Jednostka jest narażona na skutki wystąpienia licznych zdarzeń, 

których wystąpienia nie jest w stanie przewidzieć lub dla których nie jest w stanie należycie oszacować 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Wystąpienie takich nieprzewidywanych zdarzeń, zwłaszcza kumulacja w 

jednym czasie nieprzewidzianych zdarzeń o negatywnych skutkach dla Spółki, może powodować istotne zakłócenia 

działalności Spółki i/lub pogorszenie finansowych wyników tej działalności poprzez obniżenie przychodów, 

niekontrolowany wzrost kosztów, utratę określonych składników mienia. Jednostka wskazuje, że w wyniku szerzenia 

się na całym świecie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Spółka dąży do 

zwiększania swoich stanów magazynowych, jednak nie jest w stanie całkowicie zabezpieczyć się przed następstwami 

przyszłych nieprzewidywanych zdarzeń związanych z obecnie postępującą pandemią.  

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy 

‒ Sytuacja makroekonomiczna ma istotny wpływ na działalność Grupy 

Rozwój Grupy uzależniony jest od sytuacji makroekonomicznej, w tym tempa wzrostu PKB, wzrostu płac realnych, 

wzrostu konsumpcji, wzrostu wydatków gospodarstw domowych (zwłaszcza nie będących produktami pierwszej 

potrzeby), w szczególności na rynku krajowym. Do czynników istotnie oddziaływujących na warunki prowadzenia 

działalności Grupy zaliczyć można między innymi, inflację, poziom stóp procentowych, podaż pieniądza i kredytu na 

rynku, poziom i zmiany PKB, kondycję finansową gospodarstw domowych, stopę bezrobocia. Negatywne zmiany 

czynników makroekonomicznych mogą utrudnić działalność Grupy i obniżyć jej efektywność.   

Spółki Grupy podlegają wpływom koniunktury gospodarczej, uzależnienie to dotyczy zwłaszcza kosztów nośników 

energii, w tym sieciowej energii elektrycznej. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ma wpływ na działalność 

Jednostki Dominującej, przede wszystkim na wyniki finansowe Spółki. Czynniki takie jak dynamika wzrostu produktu 

krajowego brutto, poziom podstawowych stóp procentowych, czy też sytuacja finansowa konsumentów oraz ich 

nastroje zakupowe i inwestycyjne mogą wpłynąć na pogorszenie lub poprawę wyników finansowych Jednostki 

Dominującej. Istnieje ryzyko, że powyższe pozytywne prognozy nie ziszczą się. Pogorszenie sytuacji 

makroekonomicznej Polski może skutkować negatywnymi dla Grupy zmianami na rynkach dóbr konsumpcyjnych. 

Istnieje ryzyko, że takie zmiany wpłyną negatywnie na skalę działalności Grupy, perspektywy jej rozwoju oraz osiągane 

przez Jednostkę Dominującą wyniki finansowe.    

‒ Spółki Grupy są eksponowane na ryzyko związane z otoczeniem prawnym  

Polski system prawny, w tym prawo podatkowe cechuje się wysoką częstotliwością zmian, co może mieć wpływ na 

prowadzoną przez spółki Grupy działalność. Zmiany obecnie obowiązujących przepisów lub wprowadzanie nowych 

regulacji może skutkować błędną ich interpretacją lub powodować problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów 

krajowych, jeżeli nie są spójne z regulacjami Unii Europejskiej. Istotne zmiany przepisów prawnych mogą zmusić spółki 

Grupy do modyfikacji oferty w celu dopasowania jej do otoczenia prawnego, co może przełożyć się na zwiększenie 

wydatków spółek Grupy. Jedną z najbardziej niestabilnych gałęzi prawa jest system podatkowy. Duży kłopot przy 

interpretacji przepisów stanowi brak ich spójnej wykładni. Mogą pojawić się regulacje zwiększające obciążenia 

podatkowe nałożone na Spółkę, a także kolizje między interpretacją przyjętą przez spółki Grupy, a interpretacją 

wskazaną przez organy administracji skarbowej. Ewentualne wystąpienie powyżej wskazanych sytuacji może 

spowodować zmniejszenie dochodów Spółki lub np. konieczność zapłaty kar nałożonych przez organy administracji 

skarbowej. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Jednostka Dominująca na bieżąco stara się monitorować 

zmiany przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności.  
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‒ Ryzyko związane z wymogiem posiadania zezwoleń i koncesji oraz innymi uwarunkowaniami 

prawnoadministracyjnymi  

W związku z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, Jednostka Dominująca nie musi posiadać koncesji na 

prowadzenie działalności tj. sprzedaż i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z art. 3 Ustawy o 

odnawialnych źródłach energii, podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w 

ustawie – Prawo energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej: (i) w mikroinstalacji; (ii) w małej 

instalacji; (iii) z biogazu rolniczego; (iv) wyłącznie z biopłynów. Mikroinstalacja oznacza instalację odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy do 40 kW. Mikroinstalacja nie wymaga także pozwolenia na budowę oraz nie podlega 

zgłoszenia, chyba że wysokość instalacji montowanej na obiekcie budowlanym przekroczy 3 metry (Ustawa Prawo 

Budowlane).  

Natomiast działalność Grupy w zakresie realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych związana jest z 

uwarunkowaniami o charakterze prawnoadministracyjnym i koniecznością spełnienia wymogów wynikających w 

szczególności z prawa budowlanego, przepisów dot. planowania przestrzennego czy regulacji środowiskowych, w 

tym uzyskania odpowiednich pozwoleń. Szczegółowy zakres takich wymagań uzależniony od specyfiki 

poszczególnych projektów. Spółki z Grupy posiadają w ocenie Emitenta odpowiednie kompetencje, by zapewnić 

sprawną realizację takich projektów, niemniej nie można jednak wykluczyć ryzyka, że co najmniej część z planowanych 

projektów ze względu na ww. wymogi i uwarunkowania dozna opóźnienia wobec planowanego harmonogramu 

realizacji lub pogorszenia rentowności danego projektu. Takie okoliczności mogą negatywnie wpłynąć na skalę 

działalności Grupy, perspektywy jej rozwoju oraz osiągane przez Grupę wyniki finansowe 

‒ Ryzyko spadku zainteresowania instalacjami z odnawialnych źródeł energii  

W ocenie Jednostki Dominującej w najbliższych latach należy się spodziewać rosnącego popytu na produkty dające 

klientom wymierne oszczędności w rachunkach za energię i ciepło. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że popyt na zakup 

instalacji z odnawialnych źródeł energii spadnie. Potencjalny spadek cen za energię elektryczną z sieci, decyzje URE 

dotyczące wysokości stawek zmiennych w taryfach dostawców energii elektrycznej, ewentualny istotny spadek 

zapotrzebowania użytkowników na energię elektryczną lub pojawienie się innych sposobów poprawy efektywności 

energetycznej gospodarstw domowych może powodować zmniejszenie zainteresowania nabyciem np. instalacji 

fotowoltaicznych. Istnieje także ryzyko, że brak dotacji lub dofinansowania uniemożliwi klientowi zakup instalacji ze 

względu na wysokie koszty. Wahania kursu walut mogą w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe 

Jednostki Dominującej. Spółka realizuje przychody w euro (EUR) oraz w złotych (PLN) - w tym indeksowane do euro 

(EUR). Równocześnie znaczna część urządzeń i materiałów instalacyjnych używanych w instalacjach montowanych 

u klientów pochodzi z importu. Ceny zakupu sprzętu uzależnione są w 70% od kursu Euro. Emitent nie może wykluczyć 

ryzyka nastąpienia znacznego, w tym nagłego wzrostu euro i innych kursów walut obcych. Emitent wskazuje, że takie 

zmiany byłyby równoważone wzrostem cen sprzedawanych instalacji, co mogłoby się przełożyć na spadek wolumenu 

sprzedaży oraz jej rentowności. Równocześnie nagłe skoki kursów euro i innych walut, z których krajami polska 

prowadzi większą wymianę gospodarczą, w ocenie Emitenta skutkowałyby wzrostem inflacji na rynku krajowym, co 

dodatkowo zmieniałoby warunki zawierania nowych i obsługi dotychczasowych kontraktów. W ramach 

dotychczasowej działalności Spółki nie ponosiła istotnych strat ze względu na zmiany kursowe.  

‒ Nieprzewidziane czynniki otoczenia Grupy mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na jej działalność  

Nieprzewidywalne zdarzenia, np. akty wojny lub terroru mogą prowadzić do lokalnych, krajowych lub ponad krajowych 

niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co miałoby negatywny wpływ na 

uwarunkowania działalności spółek Grupy. Jednostka Dominująca wskazuje na niestabilną sytuację międzynarodową, 

groźbę powstawania lub eskalacji konfliktów zbrojnych i politycznych, w tym restrykcji w handlu międzynarodowym i 

sankcji. Spółki Grupy nie odczuły w przeszłości istotnych trudności wywołanych tego typu nieprzewidywalnymi 

zdarzeniami, jednak nie wykluczają ich poniesienia w przyszłości. 

‒ Spółki Grupy eksponowane są na globalne i krajowe ryzyka związane z pandemią COVID-19 
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Emitent i Spółki Grupy są narażone na konsekwencje szerzenia się pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 

wywołującego chorobę COVID-19. Możliwe dostrzegane przez Emitenta skutki pandemii to obniżenie (w tym znaczne) 

przychodów, przerwanie łańcucha dostaw i ograniczenie możliwości pozyskania dostaw alternatywnych, wzrost 

kosztów dostaw, wzrost ryzyka utraty kluczowych pracowników lub pogorszenia ich efektywności w wyniku 

stosowania instrumentów pracy zdalnej, dalsze ograniczenia możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry, spadek 

zamówień montaży nowych instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii czy stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych, pogorszenie uwarunkowań produkcji energii  elektrycznej ze źródeł odnawialnych, spadek 

zainteresowania społeczeństwa rozwiązaniami w zakresie e-mobilności.  Emitent upatruje również ryzyka w możliwym 

zaostrzeniu polityki fiskalnej państwa, będącym konsekwencją wydatków budżetowych dokonywanych w reakcji na 

następstwa pandemii. 

Ocena wpływu powyższych ryzyk na działalność Emitenta i spółek Grupy jest obecnie trudna do przeprowadzenia. 

Czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi 

‒ Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji  

Obecnie 40 479 877 akcji serii A1 jest wprowadzonych do obrotu na rynku akcji NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót 

akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym samym mogą występować trudności w 

sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących 

przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.  

‒  Ryzyko związane z zawieszeniem notowań, wykluczeniem instrumentów finansowych Emitenta z obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako 

organizator alternatywnego systemu obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

‒ na wniosek emitenta,  

‒ jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

‒ jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako organizator 

alternatywnego systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec 

przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Giełdy jako organizatora alternatywnego systemu 

zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 

1 pkt 2) lub 3) Regulaminu ASO. 

W przypadkach określonych przepisami prawa, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza 

obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.  

Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym 

systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną 

szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, 

może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

‒ na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich 

dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  
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‒ na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia 

decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

‒ jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

‒ jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

‒ wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

‒ wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy 

czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem 

połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, 

wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

‒ w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

o w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu, 

o w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia  

o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku  

o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza  

lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, 

‒ jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

‒ w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

‒ w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku  

o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie 

wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu 

przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, 

że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.   

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 

Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Giełda jako organizator alternatywnego systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji 

poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku 

publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 

596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub 

prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z §17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku, gdy w ocenie Giełdy jako 

organizatora alternatywnego systemu obrotu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy 

wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego 

Doradcy, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w 

zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa ta powinna zostać 

zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Giełdę jako organizatora alternatywnego systemu obrotu 

decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.  
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Zgodnie z §17b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu 

podjętej na podstawie §17b ust. 1 (treść powyżej), emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy  

z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. 

Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, 

z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie 

wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora 

Alternatywnego Systemu, o której mowa w §17b ust. 1 (treść powyżej). 

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy 

z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1, albo w terminie 20 

dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 

miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z 

Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego 

emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu w ASO albo na OTF lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna prowadząca 

ASO lub OTF, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym ASO lub na 

tym OTF lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi 

instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania ASO lub OTF lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF, 

lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF 

zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 78 ust 3a, W żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 3, Komisja może wskazać termin, do którego 

zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 

jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 78 ust. 3. 

Zgodnie z art. 78 ust. 3b, Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w art. 78 ust. 3, w przypadku, 

gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub OTF lub 

bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF, lub naruszenia interesów inwestorów. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 na żądanie Komisji firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF wyklucza z obrotu wskazane 

przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 

funkcjonowaniu ASO lub OTF lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4a firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF może podjąć decyzję o zawieszeniu lub 

wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, 

w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie 

spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.  

Zgodnie z art. 78 ust 4b w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 3 i 4, Komisja może zażądać od firmy 

inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF zawieszenia lub wykluczenia z obrotu instrumentów pochodnych 

powiązanych z papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi, o ile 

jest to konieczne dla osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia z obrotu papierów wartościowych lub 

instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi stanowiących instrument bazowy tego 

instrumentu pochodnego. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 4c firma inwestycyjna prowadząca ASO lub OTF, która zawiesiła lub wykluczyła z obrotu w tym 

systemie instrument finansowy, odpowiednio zawiesza lub wyklucza z obrotu powiązane z nim instrumenty pochodne, 

w przypadku, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia bazowego instrumentu 

finansowego. 

Zgodnie z art. 78 ust 4d w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO lub na OTF na podstawie art. 78 

ust. 4a lub 4c Komisja występuje do spółek prowadzących rynek regulowany, innych podmiotów prowadzących ASO, 

innych podmiotów prowadzących OTF oraz podmiotów systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi 

z nimi instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego 

lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu 

związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, 

manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub 

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie 

z przepisami art. 7 i art. 17 rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby 

spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4e w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego 

sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO lub OTF informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem 

zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu 

pochodnego Komisja występuje do spółek prowadzących rynek regulowany, podmiotów prowadzących ASO, 

podmiotów prowadzących OTF oraz podmiotów systematycznie internalizujących transakcje z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, organizujących obrót tymi samymi instrumentami finansowymi lub powiązanymi z nimi 

instrumentami pochodnymi, z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub 

powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z 

podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia 

obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 

rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną 

szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4f Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu przez 

Komisję z żądaniem, o którym mowa w art. 78 ust. 3, 4, 4b i 4d, oraz przekazuje ją Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych i właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich, sprawującym w tych 

państwach nadzór nad rynkami regulowanymi, ASO lub OTF. W przypadku gdy Komisja nie zgłosiła żądania, o którym 

mowa w ust. 4e, przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwym 

organom nadzoru innych państw członkowskich, sprawującym w tych państwach nadzór nad rynkami regulowanymi, 

ASO lub OTF informację o niezgłoszeniu żądania wraz z wyjaśnieniami. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości 

informację o niezgłoszeniu żądania na podstawie art. 78 ust. 4e.  

‒ Ryzyko związane z nabywaniem akcji Jednostki Dominującej  

Inwestorzy rozważający nabycie Akcji powinni w swoich decyzjach uwzględniać ryzyko towarzyszące tego typu 

inwestycjom. Wynika to z faktu, że kształtowanie się cen papierów wartościowych notowanych na giełdach papierów 

wartościowych jest nieprzewidywalne zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Poziom zmienności cen papierów 

wartościowych, a tym samym ryzyko inwestycji, jest zazwyczaj wyższy niż poziom zmienności cen innych 

instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, takich jak papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych czy 

zabezpieczone dłużne papiery wartościowe. Kurs giełdowy Akcji dopuszczonych do obrotu może podlegać znacznym 

wahaniom, spowodowanym licznymi czynnikami, do których należy zaliczyć m.in.: zmiany w wynikach operacyjnych 

Jednostki Dominującej, rozmiar i płynność rynku, zmianę kursów walut i stopy inflacji, koniunkturę na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie, zmianę faktyczną lub prognozowaną sytuacji polityczno-gospodarczej na 

świecie, w regionie lub w Polsce, a także koniunktury na giełdach światowych.  
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Inwestowanie w Akcje winno uwzględniać ryzyko wahań kursów i ograniczenia płynności tych instrumentów. Termin 

wprowadzenia Akcji do obrotu na ASO NewConnect nie jest na Datę Dokumentu Informacyjnego możliwy do 

precyzyjnego oznaczenia, co jest źródłem ryzyka przedłużenia się okresu przejściowego ograniczenia płynności 

inwestycji.  

‒ Ryzyko obniżenia kursu lub płynności Akcji w związku z publikacją niekorzystnych raportów dotyczących 

tych instrumentów finansowych bądź rynków, na których działa Jednostka Dominująca  

 Na kształtowanie rynkowej ceny Akcji po ich dopuszczeniu do obrotu na ASO może mieć częściowo wpływ 

publikowanie rekomendacji inwestycyjnych oraz raportów analitycznych dotyczących Jednostki Dominującej, jak i 

rynków, na których działa. Publikacja takiej negatywnej rekomendacji może wywołać niekorzystne reakcje wśród 

inwestorów, powodując spadek popytu na Akcje oraz spadek rynkowego kursu Akcji bądź wolumenu ich obrotu.  

‒    Instrumenty finansowe  

W roku obrotowym 2020 Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów 

finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen czy kredytowego. W związku z intensywnym rozwojem 

Grupy oraz w celu zaadresowania ryzyka utraty płynności finansowej Spółka korzystała z finansowania dłużnego w 

postaci obligacji.  

 Zagrożenia dla kontynuacji działalności  

Nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej ani Jednostki Dominującej.  

4. Wyniki działalności, sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej  

 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów 

Zakup projektów farm fotowoltaicznych  

W dniu 23 stycznia 2020 r. Columbus Energy S.A. zawarła umowy nabycia 100% udziałów w trzynastu spółkach 

celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych z wygraną w 2019 roku aukcją o łącznej mocy 13 MWp. 

Wartość transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów w przedmiotowych spółkach wyniosła ok. 8 mln zł. Columbus 

Energy S.A. szacuje, że wartość spółek po wybudowaniu jeszcze w 2020 roku farm fotowoltaicznych wyniesie ok. 

40-45 mln zł. Zawarcie umów inwestycyjnych jest efektem strategii rozwoju Spółki w zakresie inwestycji w 

długoterminowe projekty fotowoltaiczne, co będzie miało wpływ na realizowane wyniki finansowe Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 1/2020.  

Decyzja uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  

W dniu 11 lutego 2020 r. zarządzający Krakowskim Parkiem Technologicznym, działający w imieniu Ministra Rozwoju, 

wydał decyzję nr 59/2020 o wsparciu dla Columbus Energy S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej. Nowa 

inwestycja Spółki, w związku z którą wydano decyzję dotyczy zwiększenia zdolności produkcyjnych i usługowych 

Spółki i wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Decyzja uprawnia Spółkę do korzystania ze zwolnienia 

z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość ulgi podatkowej kalkulowana będzie w zależności od 

poniesionych kosztów kwalifikowanych (dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników) i tzw. 

intensywności pomocy publicznej, która dla województwa małopolskiego wynosi od 35% do 55% poniesionych 

kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa. Spółka szacuje, że ulga wyniesie od 7 000 000 

do 10 000 000 złotych i zostanie wykorzystana w okresie do 3 lat. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 

3/2020. 
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Zawarcie umowy inwestycyjnej  

W dniu 21 lutego 2020 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem, tj. osobą fizyczną, 

będącą wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o., a spółką Gemstone S.A. reprezentowaną przez Dawida Zielińskiego, 

Columbus Energy S.A., Panem Januszem Sterna, spółką Nexity sp. z o.o., spółką Nexity Global S.A. (wcześniej Everest 

Investments). S.A. Zawarcie Umowy zostało poprzedzone negocjacjami i badaniem due diligence Nexity przez 

Columbus Energy. Emitent inwestuje w Nexity, tj. w system zarządzający infrastrukturą do ładowania samochodów 

elektrycznych. Celem jest stworzenie rozwiązań IT dla e-mobility i całej nowoczesnej energetyki w oparciu o nową 

dyrektywę unijną RED II, która umożliwia synergię prosumentów, użytkowników fotowoltaiki biznesowej, energii z farm 

fotowoltaicznych z magazynami energii i siecią ładowarek.  

W realizacji umowy inwestycyjnej, w dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy: 

Dawidem Kmiecikiem tj. osobą fizyczną będącą wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o., a Nexity Global S.A. (wcześniej 

Everest Investments S.A.), na podstawie której, Dawid Kmiecik sprzedał Nexity Global S.A. 100 (sto) udziałów w 

kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, za łączną 

cenę w wysokości 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Szczegóły zawarte są w 

raportach bieżących ESPI 5/2020 i 6/2020. 

  

Zawarcie istotnej umowy o współpracy  

W dniu 1 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki zawarł umowę o współpracy z Unisun Energy BV z siedzibą w Rotterdamie. 

Przedmiotem Umowy jest prowadzenie przedsięwzięcia polegającego na wspólnej budowie portfela farm 

fotowoltaicznych z wygraną aukcją OZE o wolumenie 66 MW. Zgodnie z Umową Spółka miała być odpowiedzialna za 

zapewnienie finansowania pomostowego budowy farm fotowoltaicznych oraz pełnić będzie rolę Generalnego 

Wykonawcy.  W dniu 16 lipca 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał wypowiedzenie złożone przez Unisun Energy BV. 

Wypowiedzenie zostało uzasadnione tym, że Strony Umowy nie wynegocjowały oraz nie zawarły w terminie umów, 

których zawarcie było przewidziane Umową. Szczegóły zawarte są w raportach bieżących ESPI 8/2020 i 26/2020.  

  

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji farm fotowoltaicznych  

W dniu 7 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki podpisał list intencyjny z Geotrans S.A., określający wstępne warunki 

współpracy pomiędzy Stronami, dotyczącej realizacji instalacji fotowoltaicznych. Intencją Stron jest współpraca w 

zakresie realizacji inwestycji fotowoltaicznych na zrekultywowanych terenach zdegradowanych, zamkniętych 

składowiskach odpadów oraz na obiektach oczyszczalni ścieków, tj. miejscach prowadzenia działalności operacyjnej 

Partnera. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 9/2020. 

  

Zawarcie umów pożyczek  

W dniu 14 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki występując jako pożyczkobiorca zawarł dwie umowy pożyczek z 

następującymi osobami: Panem Markiem Sobieskim (akcjonariusz posiadający 8,75% udziału w głosach na WZ Spółki 

oraz Członek Rady Nadzorczej Spółki) na kwotę 6 mln zł, Medisantus sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (podmiot, w 

którym Pan Marek Sobieski posiada 85% udziałów oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu) na kwotę 8 mln zł. Spółka 

miała prawo przeznaczyć Pożyczki na: zakup zapasów przez Pożyczkobiorcę; udzielenie pożyczek spółkom celowym 

budującym farmy fotowoltaiczne, jeśli całość środków z pożyczki zostanie przeznaczona na zapłatę faktur 

wystawionych przez Spółkę jako generalnego wykonawcę farmy fotowoltaicznej, świadczącego usługi generalnego 

wykonawstwa na rzecz takiej Spółki Celowej; na zakup udziałów w Spółkach Celowych. Szczegóły zawarte są w 

raporcie bieżącym ESPI 10/2020. 
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Nabycie udziałów w spółkach realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych  

W dniu 14 maja 2020 r. Zarząd Spółki zawarł umowy nabycia 100% udziałów w 5 spółkach realizujących 

przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW, tj.: EcoSolar Babice sp. z o.o., ES Banachy sp. z o.o., ES 

Nisko sp. z o.o., ES Sigiełki sp. z o.o.  oraz warunkową (gdzie warunek jej wejścia w życie został spełniony) umowę 

nabycia udziałów w spółce: Ecowolt 5 sp. z o.o. realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 12 MW. Szczegóły 

zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 12/2020. 

  

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych o łącznej 

mocy ok. 355 MWp  

W dniu 14 maja 2020 roku Zarząd Spółki zawarł aneks do umowy o współpracy w zakresie rozwijania projektów farm 

fotowoltaicznych z dnia 7 sierpnia 2019 r. Na podstawie Aneksu postanowiono m.in. co następuje: Spółka podjęła 

decyzję o wcześniejszym zaangażowaniu w projekty w stosunku do założeń pierwotnej umowy, przejmując od razu 

100% udziałów i odpowiedzialność za zarządzanie projektami; w ten sposób Spółka obniży koszty zakupu projektów 

i zwiększy kontrolę nad procesem deweloperskim, co jest zgodne ze strategią Spółki w zakresie rozwoju biznesu farm 

PV.  Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 13/2020. 

  

Podpisanie umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym  

W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę, której przedmiotem jest 

udzielenie Spółce kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 45 mln zł. Kredyt został udzielony do dnia 

25 czerwca 2022 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, bazujące na stopie WIBOR 1M, powiększonej o marżę 

BOŚ w wysokości 1,6 p.p. w skali roku. Kwota udostępnionego Kredytu będzie obniżana od 13 m-ca finansowania, w 

ratach kwartalnych po 3,375 mln zł. Pozostała kwota 31,5 mln zł płatna będzie na koniec okresu kredytowania. 

Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 18/2020. 

  

Podpisanie umowy współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych  

W dniu 2 lipca 2020 r. Zarząd Spółki zawarł ze spółką Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji umowę współpracy w 

zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych. Na podstawie Umowy Spółka zleca Partnerowi, a Partner 

zobowiązuje się przygotować dla wskazanej przez Spółkę spółki celowej projekty fotowoltaiczne, którymi będą 

wolnostojące instalacje fotowoltaiczne. Na podstawie Umowy Strony zobowiązują się do wspólnej realizacji Projektów 

poprzez ich wspólne finansowanie i podział zadań związanych z ich przygotowaniem. W realizacji tej umowy w dniu 9 

lipca 2020 r., Strony powołały wspólnie spółkę ramową pod firmą COLUMBUS&FARMY Sp. z o.o. w której każda ze 

Stron posiada 50% udziałów), w ramach której realizowane są Projekty do momentu uzyskania warunków 

przyłączenia. Szczegóły zawarte są w raportach bieżących ESPI 19/2020 i 20/2020. 

  

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej  

W dniu 7 lipca 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał od Pana Waldemara Turskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej z dniem 6 lipca 2020 r. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym EBI 13/2020. 
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Podpisanie umowy współpracy z HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ w zakresie rozwijania projektów instalacji 

fotowoltaicznych o mocy 472,6 megawatów  

W dniu 16 lipca 2020 r. Zarząd Spółki podpisał ze spółką prawa estońskiego pod firmą HUFFINGTONINVEST GROUP 

OÜ umowę, dotyczącą współpracy w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy (na 

dzień zawarcia) 472,6 megawatów. Na podstawie Umowy, Columbus otrzymał swobodne prawo do oceny projektów 

przygotowywanych do realizacji przez Partnera i decydowania o ich nabyciu lub odmowie nabycia (każdy projekt 

realizowany będzie w ramach spółki celowej). Jednocześnie Columbus na podstawie Umowy nabywa prawo do 

wyłączności nabycia poszczególnych projektów realizowanych przez Partnera lub które będą realizowane przez 

Partnera, w okresie wskazanym w Umowie. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 25/2020. 

  

Podpisanie umowy współpracy z ELQ S.A. w zakresie rozwijania projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 

83 megawatów  

W dniu 16 lipca 2020 r. Zarząd Spółki podpisał z ELQ S.A. umowę, dotyczącą współpracy w zakresie rozwijania 

projektów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy (na dzień zawarcia) 83 megawatów oraz współpracy przy 

realizacji projektów firmy HUFFINGTON INVEST GROUP OÜ o mocy 472,6 MW. Na podstawie Umowy, Columbus ma 

swobodne prawo do oceny projektów przygotowywanych do realizacji przez Dewelopera i decydowania o ich nabyciu 

lub odmowie nabycia (każdy projekt realizowany będzie w ramach spółki celowej). Jednocześnie Columbus na 

podstawie Umowy nabywa prawo do wyłączności nabycia poszczególnych projektów (spółek celowych) 

realizowanych przez Dewelopera, lub które będą realizowane przez Dewelopera, w okresie wskazanym w tej Umowie. 

Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 27/2020.  

Nabycie 100% udziałów w spółkach Greenprojekt 6, Greenprojekt 18, Ecowolt 6, Ecowolt 7, Sun Energy Invest 

realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW  

W dniu 30 lipca 2020 r. Zarząd Spółki zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółkach Greenprojekt 6 Sp. z o.o., 

Greenprojekt 18 Sp. z o.o., Ecowolt 6 Sp. z o.o., Ecowolt 7 Sp. z o.o., Sun Energy Invest Sp. z o.o. realizujących 

przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW, których szacunkowa wartość po wybudowaniu 

wyniesie ok. 70 mln zł.  Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 29/2020. 

 

 Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2020 r.  

W dniu 27 sierpnia 2020 r.  odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie 

nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie 

nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym Spośród 

akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku, co najmniej 

5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: ‒ GEMSTONE S.A. - 12.818.336 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 

55,40% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 31,67% ogólnej liczby głosów, ‒ JR HOLDING ASI S.A. - 10.274.286 

głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 44,40% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 25,38% ogólnej liczby głosów. 

Szczegóły zawarte są w raportach bieżących EBI 16/2020 i ESPI 35/2020. 

 

Sprzedaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1.514,36 kWp za kwotę 4.543.080,00 zł  

W dniu 31 sierpnia 2020 r. spółka zależna Emitenta, tj. GoBiznes Sp. z o.o. (dawniej GoBloo Sp. z o.o.) zawarła z osobą 

prawną umowę, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na sprzedaży i montażu fabrycznie nowego 

zestawu instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy 1.514,36 kWp za wynagrodzeniem w 

łącznej kwocie 4.543.080,00 zł płatnym w terminach i na zasadach określonych w Umowie. Szczegóły zawarte są w 

raporcie bieżącym ESPI 33/2020. 
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Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania kapitałowego Spółki w Saule S.A. o wartości 10 mln 

EUR, co będzie stanowiło 20% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu  

W dniu 3 września 2020 r. Zarząd Spółki zawarł z p. Arturem Kupczunas, p. Olgą Malinkiewicz, Knowledgeis 

Knowledge Sp. z o.o. sp.k., p. Dariuszem Chrząstowskim oraz Saule S.A. umowę inwestycyjną. Na podstawie Umowy 

Inwestycyjnej Strony zobowiązują się spowodować, aby Columbus objął pakiet akcji zwykłych imiennych w Saule w 

liczbie stanowiącej 20% kapitału zakładowego oraz 20% głosów na walnym zgromadzeniu, na zasadzie całkowitego 

rozwodnienia, w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń, na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej, w 

zamian za kwotę 10 mln EUR.  W wykonaniu tej umowy, w dniu 3 września 2020 r. zawarł z Saule umowę objęcia 

187.493 nowych akcji zwykłych imiennych serii A Saule o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości 

nominalnej 187.493,00 zł, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Saule z dnia 

3 września 2020 r. Akcje te zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 6.000.000,00 EUR. Następnie 

w dniu 30 grudnia 2020 r. zawarł z Saule umowę objęcia 124.995 nowych akcji imiennych serii A Saule o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 124.995,00 zł, za wkład pieniężny w wysokości 

4.000.000,00 EUR. Szczegóły zawarte są w raportach bieżących ESPI 37/2020, 38/2020 i 79/2020. 

  

Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji do 0,5 mld zł przez spółkę New Energy 

Investments, 100% zależną od Columbus Energy  

W dniu 7 września 2020 roku spółka zależna Columbus, tj. New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

przyjęła program emisji obligacji o wartości 500 mln zł. W następstwie przyjęcia Programu, NEI w dniu 7 września 

2020 r. zawarła z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: DM BOŚ) 

umowę, której przedmiotem jest powierzenie DM BOŚ realizację czynności związanych z pozyskaniem nowego 

finansowania w formie obligacji w drodze realizacji Programu. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 

39/2020. 

  

Nabycie 100% udziałów w spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych   

W dniu 25 września 2020 r. w następstwie złożenia wiążącej oferty na zakup 100% udziałów w spółkach celowych 

posiadających prawa do projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MWp oraz o otrzymaniu informacji o 

przyjęciu tej oferty spółka zależna, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółkach: 

SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp. z o.o., SPower Giżycko Sp. z o.o., SPower WDW Sp. z o.o., 

SPower JSK 3 Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o., SPower Ujazd Sp. z o.o., SPower HNB Sp. z o.o., SPower Węgliska 

Sp. z o.o., SPower Rusowo Sp. z o.o., Bioenergia Podlasie Sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 21,7 MW (z możliwością dodatkowego uzyskania 2 MW), których szacunkowa 

wartość po wybudowaniu wyniesie ok. 86,8 mln zł (94,8 mln zł w przypadku uzyskania dodatkowych 2 MW). Następnie 

w dniu 6 października 2020 r. Columbus JV1 Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółkach: SPower 

Lubień Dolny 2 Sp. z o.o., SPower Osinki Sp. z o.o., SPower Polanów Sp. z o.o., SPower Sudol Sp. z o.o., SPower 

Kołaczyce Sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,849 MW, a spółka zależna, 

tj. Columbus JV2 Sp. z o.o. w dniu 9 października 2020 r. zawarła dwie umowy nabycia łącznie 22 projektów 

przygotowywanych do realizacji farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW każda we wczesnej fazie realizacji. Projekty 

są na wczesnym etapie rozwoju. Nadto, w dniu 20 listopada 2020 r. Columbus JV1 sp. z o.o. zawarła umowę nabycia 

100% udziałów w spółkach: SPower Jabłoń sp. z o.o., SPower Januszkowice sp. z o.o., SPower Klimki sp. z o.o., SPower 

Konopczyn sp. z o.o., SPower KRRO 8 sp. z o.o., SPower Nekla sp. z o.o., SPower Różan sp. z o.o., SPower Trękusek 

sp. z o.o., SPower KZDK 5 sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 23,87 

MWp oraz umowę nabycia 100% udziałów w spółkach: ECOWOLT 14 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie oraz ECOWOLT 

12 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 130 

MW. Szczegóły zawarte są w raportach bieżących ESPI 34/2020, 36/2020, 40/2020, 43/2020, 44/2020 i 61/2020. 
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Zawarcie przez spółki zależne Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o., Greenprojekt 16 

Sp. z o.o. umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych  

W dniu 2 października 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał informację o podpisaniu przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 

umów kredytowych (inwestycyjnych i obrotowych na finansowanie podatku VAT) na realizację projektów farm 

fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi Columbus, tj.: Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o., 

Greenprojekt 16 Sp. z o.o., które to umowy kredytowe zostały w pierwszej kolejności podpisane przez te Spółki 

Zależne. Łączna wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych wyniosła 12 340 713,56 zł, natomiast kredytów 

obrotowych 3 518 121,42 zł. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 42/2020. 

  

Zawarcie umowy pożyczki na 110 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm 

fotowoltaicznych oraz umowy inwestycyjnej 

W dniu 8 października 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał obustronnie podpisaną umowę, na podstawie której uzyskał 

prawo do pożyczki w łącznej wysokości 110 mln zł. Columbus Energy S.A. może przeznaczyć kwotę Pożyczki 

pochodzącą z danej transzy wyłącznie: ‒ w celu objęcia lub nabycia sfinansowanych udziałów w ramach Inwestycji 

(zgodnie z definicją poniżej) wskazanej we wniosku o wypłatę transzy; lub ‒ za uprzednią zgodą pożyczkodawcy – w 

dowolnym innym celu związanym z Inwestycją, wskazanym we wniosku o wypłatę transzy. ‒ Pożyczka zostanie 

wypłacana w transzach, każdorazowo na wniosek Columbus. W konsekwencji umowy pożyczki, zawarta została 

umowa inwestycyjna, regulująca zasady współpracy przy realizowaniu projektów farm fotowoltaicznych w ramach 

spółki Columbus JV1 Sp. z o.o. Szczegóły zawarte są w raportach bieżących ESPI 45/2020 i 46/2020. 

  

Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację projektów 

W dniu 9 października 2020 r. spółka współzależna od Columbus Energy S.A., tj. Columbus & Farmy Sp. z o.o. w której 

Columbus posiada 50% udziałów (dalej: C&F) zawarła z podmiotem zajmującym się profesjonalnym wykonawstwem 

farm fotowoltaicznych umowę ramową o świadczenie usług, polegających na przygotowaniu oraz realizacji co 

najmniej 25 projektów farm o określonych parametrach technicznych wskazanych przez C&F o mocy 1 MWp każdy. 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy i rozliczenia Stron, w ramach której Partner zobowiązuje się 

do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu usług deweloperskich w celu przygotowania i zakończenia 

projektu co najmniej 25 farm fotowoltaicznych o mocy 1 MWp każda, wymienionych w umowie. Ponadto, w dniu 20 

listopada Zarząd poinformował, iż spółka współzależna od Columbus, tj. Columbus & Farmy sp. z o.o., w której 

Columbus posiada 50% udziałów zawarła z osobą prawną z siedzibą w Polsce zajmującą się profesjonalnie budową 

farm fotowoltaicznych umowę na realizację usług, na podstawie której Deweloper postanowił przejąć na siebie 

wszelkie obowiązki zmierzające do kompleksowej pomocy przy realizacji określonych w umowie co najmniej 4 

projektów o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy, obejmujących zespół praw i dokumentacji 

obejmujący przygotowanie pod względem technicznym i formalnoprawnym inwestycji w postaci budowy farmy 

fotowoltaicznej na nieruchomości do etapu pozyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę w pełni 

funkcjonalnej farmy fotowoltaicznej oraz prekwalifikacji do aukcji OZE. Szczegóły zawarte są w raportach bieżących 

ESPI 47/2020 i 60/2020.  

  

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy 

W dniu 9 października 2020 r. Zarząd Spółki zawarł z p. Januarym Ciszewskim, p. Pawłem Bednarkiem, p. Rafałem 

Kołłątajem oraz Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę inwestycyjną, a ponadto z p. Pawłem 

Bednarkiem, p. Rafałem Kołłątajem umowę akcjonariuszy. Celem umów jest ustalenie warunków i terminów realizacji 

zamierzeń Stron oraz ich współpracy w ramach transakcji związanej z wniesieniem spółki Columbus Elite S.A. do 
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Blumerang Inwestors S.A. (notowanej na rynku NewConnect) w zamian za akcje nowej emisji Blumerang Inwestors 

S.A, które zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Columbus Elite S.A. Szczegóły zawarte są w 

raportach bieżących ESPI 49/2020 i 50/2020.  

Zawarcie przez spółkę zależną Ecowolt 1 Sp. z o.o. umów kredytowych na realizację farm fotowoltaicznych  

W dniach 2 i 3 listopada 2020 r. Zarząd Columbus Energy S.A. otrzymał informacje o podpisaniu przez Bank Ochrony 

Środowiska S.A. umów kredytowych na realizację projektów farm fotowoltaicznych ze spółką zależną Columbus, tj.: 

Ecowolt 1 Sp. z o.o., które to umowy kredytowe zostały w pierwszej kolejności podpisane przez tą spółkę zależną: ‒ 

na realizację inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Kłębanowice I" o mocy 0,9895 MW w Kłębanowicach; 

‒ na realizację inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Kłębanowice III" o mocy 0,9895 MW w 

Kłębanowicach; na realizację inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rudna 1" o mocy 0,9895 MW w 

Rudnej: 1; - na realizację inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rudna 5" o mocy 0,9978 MW w Rudnej; - 

na realizację inwestycji pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rudna 6" o mocy 0,9978 MW w Rudnej. Szczegóły 

zawarte są w raportach bieżących ESPI 53/2020 i 54/2020. 

  

Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej mocy 17,956 MW, za 

łączną kwotę 50 274 000,00 zł  

W dniu 3 listopada 2020 r. Columbus Energy S.A.  zawarł umowy o roboty budowlane na wykonawstwo farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,956 MW, za łączną kwotę 50 274 000,00 zł z następującymi spółkami zależnymi: 

‒ Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,985 MW zlokalizowanej w Rywałdziku, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 758 000,00 zł netto; ‒ 

Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Mostkach, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ 

Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Ługowinie, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ 

Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 1 MW zlokalizowanej w Łęczycy, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 800 000,00 zł netto; ‒ Elektrownia 

PVPL 174 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW 

zlokalizowanej w Dziedzicach, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 800 000,00 zł netto; ‒ Elektrownia PVPL 

187 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW 

zlokalizowanej w Karnkowskich Rumunkach, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ 

Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Jędrzychowicach, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; 

‒ Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,985 MW zlokalizowanej w Sampławie, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 758 000,00 zł netto; ‒ 

Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Rzeczycy, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ 

Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Gradowie, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ 

Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,998 MW zlokalizowanej w Opaleńcu, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 794 000,00 zł netto; ‒ 

Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Jędrzychowicach, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; 

‒ Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o 

mocy 1 MW zlokalizowanej w Rogoźnicy Kolonii, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 800 000,00 zł netto; ‒ ES 

Sigiełki Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW 

zlokalizowanej w Sigiełkach, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ ES Nisko Sp. z o.o. na 

realizację zadania pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW zlokalizowanej w 

Nisku, w terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ Es Banachy Sp. z o.o. na realizację zadania 

pn.: Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Banachach, w 
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terminie do 30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ Ecosolar Babice Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: 

Kompleksowa realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Babicach, w terminie do 

30 maja 2021 r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; ‒ Ecosolar Babice Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: Kompleksowa 

realizacja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW zlokalizowanej w Babicach, w terminie do 30 maja 2021 

r., za kwotę 2 797 000,00 zł netto; Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 56/2020. 

  

Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 Sp. z o.o., Ecowolt 2 Sp. z o.o., 

Ecowolt 9 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o. i Greenprojekt 16 Sp. z o.o.  

W dniu 4 listopada 2020 r. Columbus Energy S.A. nabył udziały wolne od obciążeń za łączną cenę w wysokości 4 854 

378,94 zł w następujących ilościach i podmiotach: ‒ 50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości 

nominalnej 2 500,00 zł w spółce Ecowolt 1 Sp. z o.o., za cenę 2 329 869,35 zł, realizującej 2 projekty budowy farm 

fotowoltaicznych o mocy do 990 kWp każda farma, zlokalizowanych w miejscowości Kłębanowice oraz 3 projekty 

budowy farm fotowoltaicznych o mocy do 990 kWp każda, zlokalizowanych w miejscowości Rudna; ‒ 50 udziałów o 

wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł w spółce Ecowolt 2 Sp. z o.o., za cenę 934 

945,56 zł, realizującej 2 projekty budowy farm fotowoltaicznych o mocy do 998 kWp każda farma, zlokalizowanych w 

miejscowości Rudna; ‒ 50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł w 

spółce Ecowolt 9 Sp. z o.o., za cenę 229 520,70 zł, realizującej projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 490 

kWp, zlokalizowanej w miejscowości Rudna; ‒ 50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości 

nominalnej 2 500,00 zł w spółce Ecowolt 18 Sp. z o.o., za cenę 452 483,67 zł, realizującej projekt budowy farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 966 kWp, zlokalizowanej w miejscowości Sławęcin; ‒ 50 udziałów o wartości nominalnej 

50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł w spółce Greenprojekt 16 Sp. z o.o., za cenę 907 559,65 zł, 

realizującej projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 986 kWp, zlokalizowanej w miejscowości Plęsy oraz 

projekt budowy farmy fotowoltaicznej, o mocy do 986 kWp, zlokalizowanej w miejscowości Połęcze. Szczegóły 

zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 57/2020. 

  

Zawarcie umowy faktoringowej z limitem w kwocie 10 mln zł oraz umowy usług w ramach multilinii do kwoty 35 

mln zł 

W dniu 13 listopada 2020 r. Zarząd poinformował, iż zawarł z Santander Factoring sp. z o.o., umowę, na podstawie 

której Santander Factoring zobowiązuje się w sposób stały do świadczenia na rzecz Columbus usług faktoringowych, 

na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Faktoringu, w formie finansowania dostaw z limitem w kwocie 10 

mln zł dla finansowania w PLN, EUR i USD. Okres obowiązywania Limitu został wskazany do dnia 31 października 

2021 r., z możliwością przedłużenia na okres wskazany przez Santander Factoring w formie pisemnej. Maksymalny 

termin wymagalności wierzytelności akceptowanych do wykupu wynosi 30 dni, natomiast termin spłaty określono na 

120 dni. Prowizja od wykupionych wierzytelności wynosi 0,43% od wartości brutto faktury, natomiast odsetki od 

zadłużenia obliczone są wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 1,8 punktów procentowych dla PLN 

oraz według stawki EURIBOR 1M / LIBOR 1 M, powiększonej o marżę w wysokości 2,00 punktów procentowych 

odpowiednio dla EUR i USD. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 59/2020. Grupa Kapitałowa Columbus 

Energy rozpoczęła korzystanie z tej umowy w 2021 roku.   

  

Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej 

W dniu 24 listopada 2020 r. Zarząd w nawiązaniu do raportu ESPI nr 39/2019 z dn. 9 października 2019 r., niniejszym 

informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o zawarciu aneksu do Umowy. Na podstawie Aneksu 

zmieniona została data transakcji wskazanej w umowie, polegającej w szczególności na podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru i objęciu przez Inwestora 2.902.000 nowych akcji Spółki, które 

zostaną zaoferowane przez Spółkę Inwestorowi jako akcje nowej emisji i zostaną wyemitowane przez Spółkę w 
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ramach programu menedżerskiego, realizowanego na zasadzie kapitału docelowego, na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2019 r. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 62/2020. 

  

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej New Energy Investments Sp. z o.o. oraz opłacenie go 

przez Columbus Energy w formie aportu 24 spółek realizując przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych 

W dniu 26 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej, tj. New Energy Investments 

Sp. z o.o. (NEI) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.800,00 zł do kwoty 

13.060.300 zł, tj. o kwotę 13.054.500 zł, poprzez ustanowienie 130.545 nowych, równych i niepodzielnych, 

nieuprzywilejowanych udziałów Spółki o wartości nominalnej 100 zł każdy. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy NEI 

będzie wynosił 13.060.300 zł i będzie się dzielił 130.603 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 

100 złotych każdy. Wszystkie 130.545 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NEI o łącznej 

wartości nominalnej 13.054.500 zł, przeznacza się do objęcia przez dotychczasowego jedynego wspólnika, tj. 

Columbus, który te udziały objął. W zamian za objęcie 130.545 nowoutworzonych udziałów, Columbus wniósł wkład 

niepieniężny, który stanowią udziały stanowiące 100% kapitału podstawowego w następujących spółkach: Eko 

Energia II Sp. z o.o., Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o., Ecowolt 1 Sp. z o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o., Ecowolt 

2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Greenprojekt 16 Sp. z o.o., Elektrownia PVPL 113 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 166 sp. 

z o.o., Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 174 sp. z o.o., Elektrownia 

PVPL 187 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o., 

Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 388 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 

421 sp. z o.o., EcoSolar Babice Sp. z o.o., ES Banachy Sp. z o.o., ES Nisko Sp. z o.o., ES Sigiełki sp. z o.o., o wartości 

udziałów w kwocie 26.109.000 zł, z czego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego przeznaczona zostanie 

kwota 13.054.500 zł, natomiast pozostała część w wysokości 13.054.500 zł wniesiona zostanie na kapitał zapasowy. 

  

Emisja obligacji o wartości do 75 mln zł przez New Energy Investments sp. z o.o. 

W dniu 26 listopada 2020 r.  spółka zależna, tj. New Energy Investments Sp. z o.o. podjęła uchwałę, w sprawie emisji 

do 75.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 

do 75 mln zł. W dniu 1 grudnia 2020 r. obligacje w liczbie 75.000 o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł zostały 

przydzielone Bankowi Ochrony Środowiska. Obligacje podlegają wykupowi w terminie 15 lat od dnia ich zapisania w 

prowadzonej przez Agenta Emisji ewidencji osób uprawnionych z Obligacji. Obligacje emitowane były w trybie art. 33 

pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie niestanowiącym oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129. 

Szczegóły zawarte są w raportach bieżących ESPI 65/2020 i 66/2020. 

  

Zawarcie umowy inwestycyjnej nabycia 4 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW 

każda 

W dniu 2 grudnia 2020 r. Spółka zawarła umowę inwestycyjną, na podstawie której nabyła prawo do zakupu 4 spółek 

realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, spośród zaproponowanych przez 

Sprzedającego oraz wymienionych w Umowie. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Sprzedający 

zobowiązuje się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów, na mocy której Sprzedający sprzeda na rzecz 

Columbus, a Columbus kupi od Sprzedającego udziały, tj. 100% udziałów w maksymalnie 4 dowolnie wybranych przez 

Columbus spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych, wolne od wszelkich obciążeń i innych praw osób 

trzecich, wraz z wszelkimi prawami, jakie wynikają z Udziałów, z zastrzeżeniem, że Columbus może nabyć również 

projekt farmy fotowoltaicznej rozwijany przez Sprzedającego, który Sprzedający zobowiązany będzie przenieść na 

nowo założoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 67/2020. 
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Zawarcie Aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej 

W dniu 7 grudnia 2020 r. Zarząd w nawiązaniu do raportu ESPI nr 39/2019 z dn. 9 października 2019 r. w którym 

poinformował o zawarciu w dniu 8 października 2019 r. umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy pomiędzy: Panem 

Piotrem Kurczewskim, a spółką Gemstone S.A., spółką JR Holding S.A., Panem Dawidem Zielińskim, Panem Januarym 

Ciszewskim, Panem Januszem Sterna, Polsyntes sp. z o.o., przy udziale Spółki oraz raportu ESPI nr 62/2020 z dn. 24 

listopada 2020 r. w którym przekazał informację o podpisaniu aneksu do Umowy, niniejszym poinformował, iż Spółka 

otrzymała informację o zawarciu aneksu nr 2 do Umowy, tj. o złożeniu podpisów przez wszystkie Strony Umowy. 

Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 69/2020. 

   

Informacja o wygraniu aukcji OZE przez spółki zależne 

W dniu 14 grudnia 2020 r. Spółka powzięła informację o ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

wyników aukcji zwykłej nr AZ/7/2020 na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r. W 

ogłoszeniu wskazano, iż aukcję wygrały m.in. 3 spółki zależne Columbus, tj.: Sun Energy Invest sp. z o.o., Ecowolt 7 sp. 

z o.o., Greenprojekt 6 sp. z o.o., realizujące 4 projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,988 MW. Szczegóły 

zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 72/2020. 

  

Informacja o wygranych aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  

W dniu 18 grudnia 2020 r. Spółka powzięła informację o ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

wyników aukcji zwykłej nr AZ/8/2020 na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2020 r. na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 1 października 2020 r. W ogłoszeniu 

wskazano, iż aukcję wygrało m.in. 12 spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Columbus, tj.: SPower JSK 3 

Sp. z o.o., SPower KKM Sp. z o.o., SPower Tomaszówka Sp. z o.o., SPower Ujazd Sp. z o.o., SPower WDW Sp. z o.o., 

Bioenergia Podlasie Sp. z o.o., Ecowolt 6 Sp. z o.o., EVERCON Sp. z o.o., Greenprojekt 18 Sp. z o.o., SPower Giżycko 

Sp. z o.o., SPower Węgliska Sp. z o.o., SPower Zambrów I Sp. z o.o., realizujące 21 projektów farm fotowoltaicznych o 

łącznej mocy 19,192 MW. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 73/2020. 

  

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej New Energy Investments sp. z o.o. oraz objęcie nowo 

utworzonych udziałów przez Columbus Energy S.A. 

Dnia 21 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników New Energy Investments sp. z o.o. (NEI) podjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 13.060.300 zł do kwoty 13.086.500 zł, tj. o kwotę 

26.200 zł, poprzez ustanowienie 262 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów NEI o 

wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy NEI będzie wynosił 13.086.500 zł i będzie 

się dzielił na 130.865 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Szczegóły zawarte 

są w raporcie bieżącym ESPI 74/2020. 

  

Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach współpracy określającego warunki prawne transakcji 

projektu OZE 

W dniu 23 grudnia 2020 r. Spółka zawarła porozumienie o podstawowych warunkach współpracy określające warunki 

prawne transakcji dotyczące projektu OZE. Przedmiotem transakcji jest współpraca Stron w zakresie budowy i 

eksploatacji farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych w tym w zakresie realizacji projektu farmy wiatrowej w Pelplinie.  

Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 75/2020. 
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Wprowadzenie akcji serii A1 Spółki do obrotu na rynku NewConnect. 

W dniu 21 grudnia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1013/2020 w 

sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 38.336.677 akcji serii A1 Spółki o 

wartości nominalnej 1,89 zł każda. Pierwsze notowanie tych akcji miało miejsce 11 stycznia 2021 r. Szczegóły zawarte 

są w raporcie bieżącym ESPI 76/2020.  

  

Podpisanie umowy linii gwarancyjnej 

W dniu 29 grudnia 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę linii gwarancyjnej do kwoty 4 

mln zł. Umowa obowiązuje do 24 listopada 2022 r. Na podstawie Umowy, Columbus ma prawo korzystać z Linii 

Gwarancyjnej w zakresie następujących gwarancji: 

‒ gwarancji przetargowych, 

‒ gwarancji dobrego wykonania umowy 

‒ gwarancji zapłaty czynszu. 

Gwarancje bankowe przeznaczone będą na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z czynności prawnej 

stwierdzonej Umową lub innym dokumentem stanowiącym podstawę zobowiązania. Termin obowiązywania Gwarancji 

może wykraczać poza termin obowiązywania Umowy, nie dłużej jednak niż o 24 miesiące. Szczegóły zawarte są w 

raporcie bieżącym ESPI 77/2020. 

  

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach należących do grupy kapitałowej Columbus Energy 

realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych. 

W dniu 29 grudnia 2020 r. w spółkach zależnych od New Energy Investments sp. z o.o. (NEI) podwyższony został 

kapitał zakładowy w drodze emisji nowych udziałów, które objęte zostały przez NEI, w oparciu o następujące 

parametry: 

‒ Eko Energia II Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 205.000 zł do kwoty 206.650 zł, tj. o 

kwotę 1.650 zł, poprzez ustanowienie 33 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.650 zł, emitowanych po cenie 

emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych za wkład pieniężny w kwocie 165.000 zł; 

‒ Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 215.000 zł 

do kwoty 215.150 zł, tj. o kwotę 150 zł, poprzez ustanowienie 3 nowych, równych i niepodzielnych, 

nieuprzywilejowanych udziałów spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 

5.000 zł każdy, tj. obejmowanych przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 15.000 zł; 

‒ Ecowolt 1 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 9.200 zł, tj. o kwotę 

4.200 zł, poprzez ustanowienie 84 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów spółki 

o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych przez 

NEI za wkład pieniężny w kwocie 420.000 zł; 

‒ Ecowolt 2 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 6.850 zł, tj. o kwotę 

1.850 zł, poprzez ustanowienie 37 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów spółki 

o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych przez 

NEI za wkład pieniężny w kwocie 185.000 zł; 
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‒ Ecowolt 18 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.800 zł, tj. o kwotę 

800 zł, poprzez ustanowienie 16 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów spółki o 

wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych przez 

NEI za wkład pieniężny w kwocie 80.000 zł; 

‒ Ecowolt 9 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.500 zł, tj. o kwotę 

500 zł, poprzez ustanowienie 10 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów spółki o 

wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych przez 

NEI za wkład pieniężny w kwocie 50.000 zł; 

‒ Greenprojekt 16 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 6.350 zł, tj. o 

kwotę 1.350 zł, poprzez ustanowienie 27 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 135.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 113 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.800 zł, tj. 

o kwotę 800 zł, poprzez ustanowienie 16 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 80.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 166 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.600 zł, 

tj. o kwotę 600 zł, poprzez ustanowienie 12 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych 

udziałów spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. 

obejmowanych przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 60.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 172 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.750 zł, tj. 

o kwotę 750 zł, poprzez ustanowienie 15 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 75.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 173 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.050 zł, tj. 

o kwotę 50 zł, poprzez ustanowienie 1 nowego, równego i niepodzielnego, nieuprzywilejowanego udziału 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 5.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 174 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.600 zł, tj. 

o kwotę 600 zł, poprzez ustanowienie 12 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 60.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 187 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.600 zł, tj. 

o kwotę 600 zł, poprzez ustanowienie 12 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 60.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 188 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.600 zł, 

tj. o kwotę 600 zł, poprzez ustanowienie 12 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych 

udziałów spółki o wartości nominalnej 50 złotych każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. 

obejmowanych przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 60.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 213 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.750 zł, tj. 

o kwotę 750 zł, poprzez ustanowienie 15 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 75.000 zł; 
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‒ Elektrownia PVPL 221 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.600 zł, tj. 

o kwotę 600 zł, poprzez ustanowienie 12 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 60.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 288 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.600 zł, 

tj. o kwotę 600 zł, poprzez ustanowienie 12 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych 

udziałów spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. 

obejmowanych przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 60.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 321 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.600 zł, 

tj. o kwotę 600 zł, poprzez ustanowienie 12 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych 

udziałów spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. 

obejmowanych przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 60.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 388 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.600 zł, 

tj. o kwotę 600 zł, poprzez ustanowienie 12 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych 

udziałów spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. 

obejmowanych przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 60.000 zł; 

‒ Elektrownia PVPL 421 Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 5.050 zł, tj. 

o kwotę 50 zł, poprzez ustanowienie 1 nowego, równego i niepodzielnego, nieuprzywilejowanego udziału 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 5.000 zł; 

‒ ES Sigiełki Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 6.150 zł, tj. o kwotę 

1.150 zł, poprzez ustanowienie 23 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów spółki 

o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych przez 

NEI za wkład pieniężny w kwocie 115.000 zł; 

‒ ES Nisko Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 6.900 zł, tj. o kwotę 

1.900 zł, poprzez ustanowienie 38 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów spółki 

o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych przez 

NEI za wkład pieniężny w kwocie 190.000 zł; 

‒ ES Banachy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 6.550 zł, tj. o kwotę 

1.550 zł, poprzez ustanowienie 31 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów spółki 

o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych przez 

NEI za wkład pieniężny w kwocie 155.000 zł; 

‒ EcoSolar Babice Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5.000 zł do kwoty 8.400 zł, tj. o 

kwotę 3.400 zł, poprzez ustanowienie 68 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów 

spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, emitowanych po cenie emisyjnej 5.000 zł każdy, tj. obejmowanych 

przez NEI za wkład pieniężny w kwocie 340.000 zł.  

  

Zawarcie umowy przelewu (cesji) wierzytelności z New Energy Investments sp. z o.o. oraz opłacenie przez New 

Energy Investments sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach zależnych 

W dniu 30 grudnia 2020 r. Columbus Energy S.A. zawarła ze spółką zależną, tj. New Energy Investments sp. z o.o. 

umowę przelewu wierzytelności. Przedmiotem Umowy jest przelew wierzytelności opiewających na łączną kwotę 

2.620.000,00 zł przysługujących Columbus w stosunku do następujących spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Columbus, tj.: Eko Energia II Sp. z o.o., Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Sp. z o.o., Ecowolt 1 Sp. z 

o.o., Ecowolt 18 Sp. z o.o., Ecowolt 2 Sp. z o.o., Ecowolt 9 Sp. z o.o., Greenprojekt 16 Sp. z o.o., Elektrownia PVPL 113 

sp. z o.o., Elektrownia PVPL 166 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 172 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 173 sp. z o.o., Elektrownia 



 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020          Columbus Energy Spółka Akcyjna 104 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.  

PVPL 174 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 187 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 188 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 213 sp. z o.o., 

Elektrownia PVPL 221 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 288 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 321 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 

388 sp. z o.o., Elektrownia PVPL 421 sp. z o.o., EcoSolar Babice Sp. z o.o., ES Banachy Sp. z o.o., ES Nisko Sp. z o.o., 

ES Sigiełki sp. z o.o. z tytułu udzielonych przez Columbus tym Spółkom pożyczek. Szczegóły zawarte są w raporcie 

bieżącym ESPI 80/2020. 

 

Otrzymanie oświadczenia w sprawie żądania konwersji udzielonej Spółce pożyczki w wysokości 2 mln zł na akcje 

nowej emisji 

W dniu 31 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie sporządzone przez p. Jerzego Ogłoszkę, Członka Rady 

Nadzorczej Columbus, na podstawie którego wykonał prawo żądania do konwersji pożyczki w wysokości 2 mln zł 

udzielonej Columbus na akcje nowej emisji Columbus. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 81/2020. 

  

Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji o wartości do 200 mln zł 

W dniu 31 grudnia 2020 r. Zarząd Columbus Energy S.A. przyjął program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. W 

następstwie przyjęcia Programu, Columbus zawarł z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę, 

której przedmiotem jest powierzenie DM BOŚ realizacji czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania 

w formie obligacji w drodze realizacji Programu. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 82/2020. 

 

 Wskaźniki finansowe i niefinansowe istotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej 

 2020 2019 
Wartość 
pożądana 

Algorytm kalkulacji wskaźnika 

Zyskowność sprzedaży 13,1% 8,0% Maks. 
Zysk ze sprzedaży/ przychody ze 
sprzedaży 

Rentowność sprzedaży brutto 13,2% 7,3% Maks. 
Zysk brutto/ przychody ze 
sprzedaży 

Rentowność sprzedaży netto 10,7% 5,7% Maks. 
Zysk netto/ przychody ze 
sprzedaży 

Rentowność kapitału własnego 217,5% 50,8% Maks. 
Zysk netto /kapitał własny bez 
wyniku fin. bieżącego roku 

Rentowność aktywów 10,9% 8,2% Maks. Zysk netto/aktywa ogółem 

Wskaźnik rotacji należności 40,4 47,8 Min. 
(należności z tytułu dostaw i 
usług/przychody ze sprzedaży) 
*360 

Wskaźnik rotacji zapasów 49,4 118,7 Min. 
Zapasy/koszty działalności 
operacyjnej) *360 

Wskaźnik rotacji zobowiązań 44,9 75,7 Min. 
(zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług/koszty własne sprzedaży) 
*360 

Współczynnik zadłużenia 0,8 0,7 <0,6 
Zobowiązania 
finansowe/(zobowiązania 
finansowe + kapitał własny) 

Wskaźnik płynności bieżącej 1 1,6 1,2-2,0 
Aktywa obrotowe/zobowiązania 
krótkoterminowe 
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Skonsolidowane wyniki Grupy Columbus Energy na 31 grudnia 2020 r. (dane w tys. zł): 

‒ przychody z działalności operacyjnej 669 808,58 zł  wobec 209 906,77 zł na 31 grudnia 2019 r. 

‒ zysk z działalności operacyjnej 93 299,21 zł  wobec 20 259,91 zł na 31 grudnia 2019 r. 

‒ zysk przed opodatkowaniem 86 508,47 zł   wobec 14 889,93 zł na 31 grudnia 2019 r.   

‒ zysk netto 70 309,06 zł     wobec 11 672,95 zł na 31 grudnia 2019 r. 

 

 Wskaźniki finansowe i niefinansowe istotne dla oceny sytuacji finansowej Jednostki Dominującej  

 2020 2019 
Wartość 

pożądana 
Algorytm kalkulacji wskaźnika 

Zyskowność sprzedaży 12,8% 7,7% Maks. 
Zysk ze sprzedaży/ przychody ze 

sprzedaży 

Rentowność sprzedaży brutto 12,1% 7,2% Maks. 
Zysk brutto/ przychody ze 

sprzedaży 

Rentowność sprzedaży netto 9,8% 5,8% Maks. 
Zysk netto/ przychody netto ze 

sprzedaży 

Rentowność kapitału własnego 176,5% 56,6% Maks. 
Zysk netto /kapitał własny bez 

wyniku fin. bieżącego roku 

Rentowność aktywów 13,7% 7,5% Maks. Zysk netto/aktywa ogółem 

Wskaźnik rotacji należności 53,5 89,1 Min. 

(należności z tytułu dostaw i 

usług/przychody ze sprzedaży) 

*360 

Wskaźnik rotacji zapasów 75,5 95,0 Min. 
Zapasy/koszty działalności 

operacyjnej) *360 

Wskaźnik rotacji zobowiązań 44,6 81,8 Min. 

(zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług/koszty własne sprzedaży) 

*360 

Współczynnik zadłużenia 0,7 0,7 <0,6 

Zobowiązania 

finansowe/(zobowiązania 

finansowe + kapitał własny) 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,0 1,3 1,2-2,0 
Aktywa obrotowe/ zobowiązania 

krótkoterminowe 
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Jednostkowe Columbus Energy S.A. na 31 grudnia 2020 r. (dane w tys. zł): 

‒ przychody z działalności operacyjnej 664 123,47 zł wobec 213 906,05 zł na 31 grudnia 2019 r. 

‒ zysk z działalności operacyjnej 88 508,80 zł   wobec 18 717,84 zł na 31 grudnia 2019 r. 

‒ zysk przed opodatkowaniem 79 354,02 zł        wobec 15 101,41 zł na 31 grudnia 2019 r.   

‒ zysk netto 64 440,37 zł                   wobec 12 166,61 zł na 31 grudnia 2019 r. 

 

 Istotne zdarzenia po dniu bilansowym  

Otrzymanie od Piotra Kurczewskiego zawiadomienia w sprawie żądania konwersji na akcje nowej emisji - 

udzielonej Spółce pożyczki, objętych obligacji i realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji 

menedżerskiej. 

W dniu 7 stycznia 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Pana Piotra Kurczewskiego - Członka 

Rady Nadzorczej Columbus, na podstawie którego wnioskował o wykonanie praw przysługujących mu na podstawie 

umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy zawartej pomiędzy: Nim, a spółką Gemstone S.A., spółką JR Holding S.A., 

Panem Dawidem Zielińskim, Panem Januarym Ciszewskim, Panem Januszem Sterna, Polsyntes sp. z o.o., przy udziale 

Spółki, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 39/2019 z dnia 9 października 2019 r. 

Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 1/2021. 

Zawarcie aneksów do umowy inwestycyjnej  

W dniu 8 stycznia 2021 r.  Spółka, w nawiązaniu do zawartej w dniu 8 października 2019 r. umowy inwestycyjnej i 

umowy akcjonariuszy pomiędzy: Panem Piotrem Kurczewskim, a spółką Gemstone S.A., spółką JR Holding S.A. z 

siedzibą w Krakowie, Panem Dawidem Zielińskim, Panem Januarym Ciszewskim, Panem Januszem Sterna, Polsyntes 

sp. z o.o., przy udziale Spółki (por. ESPI nr 39/2019 z dn. 9 października 2019 r.) otrzymała informację o zawarciu 

aneksu nr 3 do umów, tj. o złożeniu podpisów przez wszystkie Strony umów. Kolejne aneksu do umowy inwestycyjnej 

i umowy akcjonariuszy były podpisywane w dniach 14 stycznia 2021 r. i 10 lutego 2021 r. Szczegóły zawarte są w 

raportach bieżących ESPI 2/2021, 8/2021 i 16/2021. 

Zawarcie między głównymi akcjonariuszami aneksu nr 2 do umowy tag along i lock up 

W dniu 8 stycznia 2021 r. w nawiązaniu do zawartej w dniu 18 lutego 2019 r. umowy tag along i lock up (por. ESPI nr 

5/2019 z dn. 19 lutego 2019 r.) o Spółka otrzymała informację o zawarciu aneksu nr 2 do tej umowy, tj. o złożeniu 

podpisów przez wszystkie Strony umowy. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 3/2021. 

Otrzymanie oświadczeń od inwestorów wyrażających intencje dokonania konwersji udzielonych Spółce 

pożyczek i objętych obligacji na akcje nowej emisji 

W dniu 8 stycznia 2021 r. do Columbus wpłynęły następujące oświadczenia:  

‒ oświadczenie Pana Jerzego Ogłoszki, Członka Rady Nadzorczej Columbus, na podstawie którego wyraził 

intencję dokonania konwersji pożyczki w wysokości 2,5 mln zł udzielonej Columbus - na akcje nowej emisji 

Columbus (pożyczka została udzielona Columbus na podstawie umowy z dnia 15 maja 2019 r.);  

‒ oświadczenie Pana Marka Sobieskiego, Członka Rady Nadzorczej Columbus, na podstawie którego wyraził 

intencję dokonania konwersji pożyczki w wysokości 2 mln zł udzielonej Columbus – na akcje nowej emisji 

Columbus (pożyczka została udzielona Columbus na podstawie umowy z dnia 15 maja 2017 r.); 

‒ oświadczenie Pana Januarego Ciszewskiego, na podstawie którego wyraził intencję dokonania konwersji 

pożyczki w wysokości 7.092 tys. zł udzielonej Columbus - na akcje nowej emisji Columbus (pożyczka została 

udzielona Columbus na podstawie umowy z dnia 8 października 2019 r.);  
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‒ oświadczenie spółki Gemstone S.A., na podstawie którego Gemstone wyraził intencję dokonania konwersji 

pożyczki w wysokości 9.819 tys. zł udzielonej Columbus - na akcje nowej emisji Columbus (pożyczka została 

udzielona Columbus na podstawie umowy z dnia 8 października 2019 r.); 

‒ oświadczenie spółki Polsyntes sp. z o.o., na podstawie którego Polsyntes wyraziła intencję dokonania 

konwersji pożyczki w wysokości 1.365 tys. zł udzielonej Columbus - na akcje nowej emisji Columbus 

(pożyczka została udzielona Columbus na podstawie umowy z dnia 8 października 2019 r.); 

‒ oświadczenia wszystkich obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii E, w tym od: Gemstone, Pana Janusza 

Sterny, Marka Sobieskiego - na podstawie których obligatariusze wyrazili intencję do wykonania prawa 

konwersji posiadanych przez nich obligacji serii E na akcje nowej emisji. 

‒ Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 4/2021. 

Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby 

energetyki i systemów rozliczeń 

W dniu 13 stycznia Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł z założycielami, pozostałymi udziałowcami podmiotu prawa 

handlowego z siedzibą w Polsce (Kontrahent) wykorzystującego technologię blockchain na potrzeby energetyki i 

systemów rozliczeń oraz Nexity Global S.A. (Nexoty). Term Sheet. W Term Sheet Kontrahent oraz Columbus i Nexity 

uzgodniły, że dokonają przesunięć na rozkładzie procentowym udziałów w Kontrahencie w wyniku zaangażowania 

kapitałowego w Kontrahencie Columbus bądź Nexity. Strony uzgodniły, że Columbus bądź Nexity będzie posiadać 

docelowo 51,46% udziałów w Kontrahencie. Strony zamierzają przeprowadzić transakcję powodującą zmiany w 

rozkładach udziałów Kontrahenta w drodze podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.004.000,00 zł w jednej 

transzy od Columbus bądź Nexity za udziały stanowiące łącznie 51,46% podwyższonego kapitału zakładowego 

Kontrahenta. W dniu 8 lutego 2021 r. Columbus i Nexity z uwagi na brak wypracowania wspólnego stanowiska przez 

Strony w toku prowadzonych negocjacji w zakresie inwestycji w Kontrahenta, które miały prowadzić do podpisania 

umowy inwestycyjnej, odstąpiły od Term Sheet. Szczegóły zawarte są w raportach bieżących ESPI 6/2021 i 14/2021. 

Zawarcie umowy linii wielocelowej 

W dniu 13 stycznia 2021 r. Columbus Energy S.A. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę linii 

wielocelowej w kwocie 6 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, to jest 

kosztów realizacji instalacji fotowoltaicznych, wynikających z umów zawartych przez Columbus zarówno w ramach 

przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych jak i umów zawartych przez Columbus z partnerami 

biznesowymi spoza Grupy Kapitałowej Columbus Energy. Linia Wielocelowa zostanie uruchomiona po spełnieniu 

warunków określonych w umowie, związanych przede wszystkim z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty Linii 

Wielocelowej. Zgodnie z zapisami tej umowy, spłata powinna nastąpić do 24 listopada 2022 r. Linia Wielocelowa 

oprocentowana jest w oparciu o marżę BOŚ w wysokości 1,6 p.p. powiększonej o WIBOR 3M. Zabezpieczeniem spłaty 

Linii Wielocelowej są: Pełnomocnictwo dla BOŚ do dysponowania rachunkami bankowymi Columbus prowadzonymi 

w BOŚ; Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Columbus 

prowadzonych w BOŚ; Weksel in blanco z wystawienia Columbus wraz z deklaracją wekslową - tytułem 

zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z uruchomienia Linii Wielocelowej oraz każdego produktu kredytowego w 

ramach Linii Wielocelowej wymagane jest wystawienie przez Columbus oddzielnego weksla in blanco dla każdego 

produktu kredytowego w ramach Linii Wielocelowej; Nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGP 

Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 40% kwoty Linii Wielocelowej to jest 2,4 mln zł, z terminem 

obowiązywania do dnia 24 lutego 2023 r., udzielona w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej FGP zawartej pomiędzy 

BGK a BOŚ S.A.; Cesja na rzecz BOŚ wierzytelności z tytułu Kontraktów finansowanych kredytami udzielonymi przez 

BOŚ Columbus w ramach niniejszej Umowy. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 7/2021. 

Zawarcie umowy o współpracy z NEXITY Global S.A. 

W dniu 27 stycznia 2021 r. Columbus Energy S.A. zawarł z NEXITY Global S.A. (NEXITY) umowę o współpracy. 

Przedmiotem umowy jest: długoterminowa współpraca Columbus i NEXITY dotycząca tworzenia, rozwoju i 

aktualizacji wspólnej oferty produktów lub usług Stron, adresowanej do klientów, a w szczególności klientów 



 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2020          Columbus Energy Spółka Akcyjna 108 
Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych o ile nie podano inaczej.  

Columbus, obejmującej sprzedaż lub udostępnianie produktów lub usług Columbus w uzgodnionych modelach 

współpracy z produktami lub usługami NEXITY, w szczególności przy użyciu uzgodnionych przez Strony wzorców 

umów, długoterminowa współpraca Columbus i NEXITY dotycząca wsparcia w zakresie usług świadczonych przez 

NEXITY na rzecz klientów Columbus, długoterminowa współpraca Columbus i NEXITY dotycząca zapewnienia przez 

NEXITY na rzecz klientów Columbus lub bezpośrednio na rzecz Columbus bezpośrednio dostępu do systemu 

bilingowo-rozliczeniowego wraz z urządzeniami obsługującymi licznik wobec klientów, na zasadach opisanych w 

Umowie, uregulowanie przepływu informacji i danych pomiędzy Columbus i NEXITY, a w szczególności uregulowanie 

zasad przetwarzania danych osobowych klientów Columbus, pracowników klientów Columbus lub innych osób 

fizycznych. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 11/2021. 

Zawarcie warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w Vortex Energy - Obrót sp. z o.o. 

W dniu 2 lutego 2021 r. Columbus zawarł warunkową umowę nabycia 1.700 udziałów w kapitale zakładowym Vortex 

Energy - Obrót sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział oraz o łącznej wartości nominalnej 850.000,00 

zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Vortex, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu 

wspólników tej spółki. Zawarcie umowy ma skutek umowy warunkowej i zgodnie z jej postanowieniami udziały oraz 

prawa z nich wynikające przejdą ze Sprzedającego na Columbus w dacie spełnienia warunku zawieszającego, tj. 

wydania bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji 

polegającej na nabyciu 100% udziałów przez Columbus. Ten warunek zawieszający jest zastrzeżony na korzyść 

Columbus, a Columbus może zrzec się go w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym w szczególności w 

przypadku, gdyby okazało się, że kupno udziałów przez Columbus nie wymaga zgody na dokonanie koncentracji 

wydawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym 

ESPI 12/2021. 

Zawarcie umowy nabycia przez spółkę zależną Columbus JV-5 sp. z o.o. 100% udziałów w 5 spółkach 

realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,64 MW 

W dniu 5 lutego 2021 r. spółka zależna Columbus, tj. Columbus JV-5 sp. z o.o. zawarła umowę, na podstawie której 

nabyła 100% udziałów w 5 spółkach celowych, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,64 MW. 

Przejście tytułu prawnego do Udziałów następuje w dniu podpisania Umowy. Zakupione spółki celowe posiadają 

warunki przyłączeniowe, prawomocne pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wszelkie inne 

uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, postanowienia i decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji projektów. Cena 

nabycia udziałów wszystkich spółek celowych wynosiła łącznie 3.512.274,34 zł, zapłacona poprzez potrącenie 

wzajemnych wierzytelności wynikających z zawartej pomiędzy Columbus Energy Finanse sp. z o.o. a podmiotem 

zależnym od Sprzedającego umowy pożyczki z dnia 2 grudnia 2020 r., której łączna kwota na dzień zawarcia umowy 

wynosi 6.120.328,77 zł (w następstwie dokonania potrącenia, wierzytelność wynikająca z Pożyczki wyniosła 

2.608.054,43 zł). Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 13/2021. 

Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 

docelowego oraz realizacja Program Motywacyjnego 

W dniu 10 lutego 2021 r. Zarząd Columbus Energy S.A. podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w 

ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu 

Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego. Na mocy tej uchwały Zarząd 

Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 5.484.780 zł i nie wyższą niż 17.955.000 zł 

w drodze emisji nie mniej niż 2.902.000 i nie więcej niż 9.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 1,89 zł każda. W następstwie tej uchwały, w dniu 10 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę: 

postanowienia §1 lit. c uchwały nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 

r. w sprawie ustalenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników zgodnie z przyjętym planem 

połączenia, ziszczenie się warunków ekonomicznych Programu Motywacyjnego określonych w §1 Uchwały - przyjęła 

Regulamin Programu Motywacyjnego określający szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego. Od dnia 

10 lutego 2021 r. podpisywane były również umowy objęcia akcji serii E. Szczegóły zawarte są w raportach bieżących 

ESPI 17/2021 i 20/2021. 
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Zawarcie umów nabycia obligacji w celu umorzenia oraz zawarcie umów objęcia akcji serii B  

W dniu 10 lutego 2021 r. Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł z: Panem Piotrem Kurczewskim, Członkiem Rady 

Nadzorczej, spółką Gemstone S.A., Panem Januszem Sterną, Wiceprezesem Zarządu, Panem Markiem Sobieskim, 

Członkiem Rady Nadzorczej Columbus, Panem Jerzym Ogłoszką, Członkiem Rady Nadzorczej Columbus, umowy 

nabycia obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych w dniu 21 

stycznia 2019 r., na podstawie uchwały zarządu Emitenta nr 1/01/2019. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia, 

zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w zw. z art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 18/2021. 

Zawarcie porozumień do umów pożyczek oraz zawarcie umów objęcia akcji serii C i D 

W dniu 10 lutego 2021 r. Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł porozumienia do następujących umów: umowy pożyczki 

z dnia 15 maja 2017 r. zawartej z Panem Markiem Sobieskim, Członkiem Rady Nadzorczej Columbus, jako 

pożyczkodawcą i Spółką jako pożyczkobiorcą, ., mów pożyczek z 29 października 2018 i 15 maja 2019 r. zawartych z 

Panem Jerzym Ogłoszką, Członkiem Rady Nadzorczej Columbus jako pożyczkodawcą i Spółką jako pożyczkobiorcą,  

, umowy pożyczki z 8 października 2019 r. zawartej z Panem Piotrem Kurczewskim, Członkiem Rady Nadzorczej, jako 

pożyczkodawcą i Spółką jako pożyczkobiorcą, umowy pożyczek z 8 października 2019 r. zwartych z Panem Januarym 

Ciszewskim, spółką Gemstone S.A., spółką Polsyntes sp. z o.o., jako pożyczkodawcami i Spółką jako pożyczkobiorcą. 

W konsekwencji zawarcia porozumie, Spółka zawarła umowy objęcia akcji serii C dotyczące objęcia łącznie 

10.989.010 akcji serii C i umowy objęcia akcji serii D dotyczące objęcia łącznie 3.807.407 akcji serii D, a zatem 

wszystkich akcji serii C i wszystkich akcji serii D, które wyemitowane zostały na podstawie uchwał Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia. 10 lutego 2021 r. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 19/2021. 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 10 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą powołało do składu Rady 

Nadzorczej Pana Marcina Dobraszkiewicza. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.  

Wyrażenie zgody przez Columbus Energy na udzielenie przez Saule S.A. licencji dystrybucyjnej oraz licencji 

produkcyjno-dystrybucyjnej produktu w postaci lameli łamaczy światła 

W dniu 15 lutego 2021 r. Saule S.A. w związku z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej z Columbus zwróciło się do 

Columbus z zawiadomieniem formalnym o zamiarze udzielenia licencji produktowej dwóm różnym podmiotom (na co 

Columbus wyraził zgodę), tj.:  

‒ podmiotowi, który jest z jednym z liderów rynku zarządzania nieruchomościami w Europie, wyłącznej licencji 

dystrybucyjnej produktu lameli - łamaczy światła z perowskitem dla portfela istniejących klientów i jego 

partnerów, a także nowych klientów; licencja dotyczy terytorium 11 krajów europejskich; podmiot ten złożył 

ofertę zaakceptowaną przez Saule na 4,35 mln euro za udzielenie licencji; okres trwania licencji 5 lat; podmiot 

ten ma możliwość udzielania sublicencji za zgodą Saule; 

‒ podmiotowi, który jest liderem światowym automatyki dla budownictwa, wyłącznej licencji produkcyjno-

dystrybucyjnej produktu lameli - łamaczy światła z perowskitem dla portfela istniejących klientów i jego 

partnerów, a także nowych klientów; licencja dotyczy 24 krajów europejskich; podmiot ten złożył ofertę 

zaakceptowaną przez Saule na 8,0 mln euro za udzielenie licencji; okres trwania licencji 5 lat; podmiot ten 

ma możliwość udzielania sublicencji za zgodą Saule.  

Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 42/2021. 

Umorzenie Obligacji serii E  

W dniu 15 lutego 2021 r. w związku z nabyciem w celu umorzenia, na podstawie art. 76 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 

r. o obligacjach w zw. z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez Spółkę od obligatariuszy 

7.555 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każda obligacja tj. 

wszystkich obligacji serii E wyemitowanych w trybie emisji prywatnej przez Emitenta na podstawie uchwały zarządu 
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Emitenta nr 1/01/2019 – wszystkie Obligacje zostały umorzone przez Spółkę. Umorzenie tych obligacji powoduje 

definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających. Szczegóły zawarte są w raporcie 

bieżącym EBI 5/2021. 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

W dniu 24 lutego 2021 r. Spółka otrzymała od Pana Marka Sobieskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej z dniem 24 lutego 2021 r. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym EBI 9/2021. 

Zawarcie umów nabycia przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus 

SPV-1 sp. z o.o. oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o. 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW 

W dniu 24 lutego 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus SPV-1 sp. z o.o. 

oraz Columbus SPV-2 sp. z o.o.; zawarły umowy, których przedmiotem jest zakup łącznie 13 projektów farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW, z tego 5 MW z wygraną aukcją 2020. Szczegóły zawarte są w raporcie 

bieżącym ESPI 44/2021. 

Podpisanie umowy opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej oraz Porozumienia dotyczącego możliwej 

współpracy 

W dniu 25 lutego 2021 r. Zarząd zawarł umowę opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o potencjalnej mocy ok. 

254 MW. Na podstawie tej umowy, na każde żądanie Columbus, złożone nie później niż do 31 grudnia 2025 r., 

sprzedający sprzeda na rzecz Columbus wolne od wszelkich obciążeń wszelkie prawa do Projektu za cenę ustaloną 

w umowie, zawierającą się w przedziale od 55 tys. EUR do 85 tys. EUR za każdy MW mocy przyłączeniowej 

wynikającej z warunków przyłączenia. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 45/2021. 

Zawarcie umowy nabycia przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, tj. Columbus 

SPV-2 sp. z o.o. projektu elektrowni fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 0,858 MW 

W dniu 26 lutego 2021 r. spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Columbus, tj. Columbus SPV-2 sp. z o.o. 

zawarła umowę, której przedmiotem jest zakup projektu farmy fotowoltaicznej o potencjalnej mocy 0,858 MW z 

wygraną aukcją. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 46/2021. 

Zawarcie umowy pożyczki 

W dniu 3 marca 2021 r. Zarząd zawarł z Saule S.A. umowę, na podstawie której Saule udzieli Columbus pożyczki w 

wysokości 8 mln zł w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy. Pożyczka oprocentowana została na zasadach 

rynkowych. Spłata pożyczki winna nastąpić w terminie do 31 sierpnia 2021 r., z zastrzeżeniem, że Columbus ma 

możliwość spłaty pożyczki przed tym terminem, jak również Saule ma możliwość zawnioskowania o spłatę części 

pożyczki w kwocie 2 mln zł przed tym terminem. Saule ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach opisanych w 

Umowie, a związanych w szczególności z sytuacją finansową, która mogłaby mieć wpływ na spłatę pożyczki. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest złożenie przez Columbus oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 

777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 47/2021. 

Podpisanie porozumienia dotyczącego możliwej współpracy w zakresie budowy i eksploatacji farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 1.525,375 MW 

W dniu 3 marca 2021 r. Columbus Energy S.A. zawarł porozumienia, którego przedmiotem jest określenie współpracy 

w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 1.525,375 MW, z tego z wydanymi 

warunkami przyłączenia ok. 48 MW. 

Zgodnie z Porozumieniem, Partner odpowiedzialny będzie za realizację czynności przygotowawczych związanych z 

wyszukiwaniem lokalizacji pod realizację projektów, zapewnienie obsługi dokumentacyjno-formalnej do realizacji tych 

projektów, nadzorowanie eksploatacji projektów oraz współfinansowanie kosztów realizacji danego projektu do etapu 

pozwolenia na budowę w proporcji 51%/49% w stosunku do posiadanych udziałów w spółkach celowych realizujących 

poszczególne projekty. Z kolei Columbus odpowiedzialny będzie za weryfikację i wsparcie merytoryczne w realizacji 
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projektów, wspólną budowę instalacji w ramach tych projektów oraz zapewnienie finansowania ich realizacji w 

wysokości 49% do momentu pozwolenia na budowę, a następnie w wysokości 100% kosztów realizacji danego 

projektu. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym ESPI 48/2021. 

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją 

akcji serii B, C i D 

W dniu 5 marca 2021 r.  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmianie uległ §6 ust. 1 i §14 Statutu Spółki („Zmiana 

Statutu”). 

Zmiana Statutu dokonana została na podstawie: (i) Uchwały nr 4/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 

7.555.002,84 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału 

zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego, (ii) Uchwały nr 5/II/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.769.228,90 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.989.010 akcji 

zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany 

Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu 

zorganizowanego, (iii) Uchwały nr 6/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2021 r. 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.195.999,23 złotych poprzez emisję 

nie więcej niż 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii 

D do obrotu zorganizowanego, (iv) Uchwały nr 7/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 

lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki, (v) oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 16 lutego 2021 r. złożonego 

w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie dookreślenia wysokości 

kapitału zakładowego w Statucie Spółki. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym EBI 10/2021. 

Podpisanie porozumienia dotyczącego przejęcia serwisu firmy Archeton, sprzedającego gotowe projekty 

domów 

W dniu 11 marca 2021 r. Columbus Energy S.A. zawarł z osobą fizyczną będącą 100% właścicielem Archeton sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie porozumienie, w sprawie zakupu firmy Archeton wraz z całym biznesem, który oferuje klientom 

zakup gotowych projektów domów. W porozumieniu Strony ustaliły, że zawiązana zostanie nowa spółka akcyjna, do 

której Właściciel zobowiązał się wnieść aktywa związane z bieżącą działalnością Archeton sp. z o.o. (w tym: prawa do 

projektów, markę Archeton, kapitał intelektualny, know-how, oraz inne zasoby związane z prowadzeniem działalności 

przez Archeton sp. z o.o.). Columbus z kolei odpowiedzialny będzie za finansowanie projektu, prowadzenie prac 

związanych z rozwojem i promocją biznesu, który będzie działał w ramach projektu. Obie Strony w nowoutworzonej 

spółce będą uczestniczyły jako akcjonariusze, gdzie Właściciel będzie posiadał 15% akcji. Szczegóły zawarte są w 

raporcie bieżącym EBI 49/2021. 

5. Perspektywy i zamierzenia Grupy Kapitałowej  

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu przewidywania nie stanowią obietnicy ani zapewnienia Zarządu Jednostki 

Dominującej i są obarczone niepewnością.  

 Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej  

Na dzień publikacji raportu Jednostka Dominująca wraz ze spółkami z Grupy inwestuje i rozwija projekty o łącznej 

mocy niespełna 6 000 MW na różnym etapie rozwoju.  

Columbus Energy S.A., wraz ze Spółkami z Grupy Kapitałowej jako Generalny Wykonawca, realizuje bądź zakończyła 

budowę łącznie 97,3 MW projektów farm zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Wszystkie z powyższych 
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projektów wygrały aukcje OZE, co czyni je atrakcyjnymi na rynku inwestycyjnym. Jednostka Dominująca poprzez 

Spółki z Grupy, chce skupić szczególną uwagę na sektorze farm fotowoltaicznych, nie tylko w systemie aukcyjnym, 

ale też w ramach umów Power Purchase Agreement (PPA), gdyż polski system energetyczny potrzebuje minimum 20 

000 takich inwestycji. Jednostka Dominująca rozwija się zgodnie z przyjętą przez Zarząd przez strategią i tempo jej 

rozwoju jest w ocenie Zarządu bardzo dobre. 

Jednostka Dominująca chce zwiększyć udział w rynku instalacji fotowoltaicznych, zarówno w rynku właścicieli 

domów, nieruchomości komercyjnych, ale również wykonawstwo i inwestowanie we własne projekty farm 

fotowoltaicznych. Planowane są też inwestycje w rozwój i innowacyjne rozwiązania dla infrastruktury e-mobility, 

związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych. 

Spółka Columbus Energy S.A. inwestując w Saule Technologies S.A. 10 mln euro w ramach podwyższenia kapitału, 

stawia na rozwój pierwszej na świecie linii produkującej ogniwa perowskitowe (ultracienkie, utralekkie, elastyczne i 

transparentne ogniwa fotowoltaiczne przewyższające zastosowaniem tradycyjne ogniwa krzemowe), tworzone przez 

innowacyjne przedsiębiorstwo Olgi Malinkiewicz. Na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej Jednostka Dominująca 

nabyła też prawo pierwszeństwa zakupu produktów opartych na ogniwach perowskitowych, dzięki czemu będzie 

odgrywać wiodącą rolę jako dostawca tego typu rozwiązań na rynku. 

Jednostka Dominująca zamierza inwestować w kapitał ludzki oraz doświadczenie organizacji przy tworzeniu spółek 

celowych, czy joint-venture w celu rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej. Jednostka Dominująca planuje 

inwestowanie kapitału w zasoby ludzkie i rozwój organizacji. Planowane są także inwestycje kapitału w spółki celowe 

lub joint venture w celu realizacji projektów budowy farm fotowoltaicznych oraz rozwój w segmencie infrastruktury e-

mobility. 

6. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Spółki 

L.p. Dobra praktyka 

Oświadczenie o 
Stosowaniu Dobrej 

Praktyki  
Tak / Nie / Nie Dotyczy 

Komentarz 

1. 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno 
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, 
jak i z użyciem nowoczesnych technologii 
oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i 
interaktywny dostęp do informacji. 
Spółka, korzystając w jak najszerszym 
stopniu z tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią komunikację z inwestorami i 
analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać transmitowanie 
obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać 
go na stronie internetowej.    

TAK 
z wyłączeniem 
transmisji obrad 
Walnego 
Zgromadzenia przez 
Internet, rejestracji 
video przebiegu 
obrad oraz 
upublicznianiem 
takiej video 
rejestracji    

Wszystkie istotne informacje 
dotyczące zwołania i przebiegu 
Walnego Zgromadzenia Emitent 
publikuje w formie raportów 
bieżących w systemach ESPI oraz 
EBI oraz umieszcza na stronie 
internetowej Spółki poświęconych 
Relacjom Inwestorskich – zatem 
akcjonariusze nie biorący udziału 
osobiście w walnym zgromadzeniu 
oraz inni zainteresowani inwestorzy 
mają możliwość zapoznania się ze 
sprawami poruszanymi na walnym 
zgromadzeniu. Koszty związane z 
infrastrukturą techniczną 
umożliwiającą transmisję obrad 
walnego zgromadzenia przez 
Internet dotychczas były 
niewspółmierne do ewentualnych 
korzyści z tego wynikających, przy 
czym Emitent rozważa wdrożenie tej 
funkcjonalności. 

2. 

Spółka powinna zapewnić efektywny 
dostęp do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3. 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

TAK  
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3.1. 
podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa) 

TAK  

3.2. 
opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której emitent 
uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3. 
opis rynku, na którym działa emitent, wraz 
z określeniem pozycji emitenta na tym 
rynku, 

TAK  

3.4. 
Życiorysy zawodowe członków organów 
Spółki, 

TAK  

3.5. 

powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami reprezentującymi 
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, 

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne Spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych Spółki, TAK 

Informacja taka wynika z 

prezentowanych na stronie 
internetowej raportów rocznych 
Emitenta 

3.8. 

opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, 
wraz z założeniami do tych prognoz oraz 
korektami do tych prognoz (w przypadku, 
gdy emitent publikuje prognozy), 

NIE DOTYCZY 
Spółka nie publikuje prognoz 
finansowych. 

3.9. 
strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. 
dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w Spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

3.11. (skreślony) - - 

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13. 

kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

TAK 

Informacja o zwoływanych WZ 
wynika z publikowanych przez 
Spółkę, w tym system ESPI, EBI oraz 
na stronie internetowej Spółki, 
raportów bieżących. Przedstawiciele 
Spółki udzielają wszelkich informacji 
w chwili obecnej nie ma natomiast 
ustalonego kalendarza konferencji 
prasowych czy spotkań z 
analitykami, inwestorami. 

3.14. 

informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania 
tych operacji. Informacje te powinny być 
zamieszczane w terminie umożliwiającym 
podjęcie przez inwestorów decyzji 
inwestycyjnych, 

TAK  

3.15. (skreślony) -  
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3.16. 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, 
wraz z odpowiedziami na zadawane 
pytania, 

NIE DOTYCZY 

W 2020 r. nie miało miejsca 
wskazane zdarzenie. Jeżeli zaistnieje 
takie zdarzenie Spółka zobowiązuje 
się do przestrzegania tej zasady. 

3.17. 

informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu 
lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

NIE DOTYCZY 

W 2020 r. nie wystąpiły wskazane 
zdarzenia. Jeżeli zaistnieje takie 
zdarzenie Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania tej zasady. 

3.18. 
informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

NIE DOTYCZY 

W 2020 r. nie wystąpiły wskazane 
zdarzenia. Jeżeli zaistnieje takie 
zdarzenie Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania tej zasady. 

3.19. 

informacje na temat podmiotu, z którym 
Spółka podpisała umowę o świadczenie 
usług Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony 
internetowej, numerów telefonicznych 
oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy, w przypadku ponownego 
zawarcia przez Spółkę umowy o 
świadczenie usług Autoryzowanego 
Doradcy, 

TAK  

3.20. 
Informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK  

3.21. 
dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK  

3.22. (skreślony) - - 

 

Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być zamieszczane 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp do 
tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie internetowej. W 
przypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych 
na stronie internetowej, aktualizacja 
powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

TAK  

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK  

5. 

Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Spółka nie wykorzystuje obecnie 
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdującą się na 
stronie www.infostrefa.com, jednakże 
zapewnia wystarczający dostęp do 
informacji poprzez prowadzenie 
działu „Relacji Inwestorskich” na 
stronie www.columbusenergy.pl 

6. 
Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 

TAK  
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Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 
osobę odpowiedzialną za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcą. 

7. 

W przypadku, gdy w Spółce nastąpi 
zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

TAK  

8. 

Emitent powinien zapewnić 
Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 
wszelkich dokumentów i informacji 
niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9.1. 
informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków 
zarządu i rady nadzorczej. 

TAK  

9.2. 

informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu 
świadczenia wobec emitenta usług w 
każdym zakresie. 

NIE 
Z uwagi na poufność tych informacji 
wynikającą z umowy. 

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej 
powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej 
odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  

11. 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami. 

TAK 

Spółka zorganizowała 2 konferencje 
prasowe dla mediów oraz 3 otwarte 
spotkania z inwestorami, analitykami 
i mediami w formie czatów 
inwestorskich. Spółka uczestniczyła 
też w 3 konferencjach inwestorskich, 
w tym w konferencji dla Inwestorów 
Indywidualnych WallStreet. 

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzować cenę emisyjną albo 
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać 
organ do tego upoważniony do ustalenia 
jej przed dniem ustalenia prawa poboru, 
w terminie umożliwiającym podjęcie 
decyzji inwestycyjnej. 

NIE DOTYCZY 

W 2020 r. Walne Zgromadzenie 
Spółki nie podjęło uchwały w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru. Jeżeli 
zaistnieje takie zdarzenie Spółka 
zobowiązuje się do przestrzegania 
tej zasady. 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których 
ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń 
korporacyjnych. 

TAK  

13a. 
W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału zakładowego 

NIE DOTYCZY 
W 2020 r. Spółka nie otrzymała 
takich informacji. Jeżeli zaistnieje 
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lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
w trybie określonym w art. 399 § 3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd 
emitenta niezwłocznie dokonuje 
czynności, do których jest zobowiązany w 
związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego 
zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych. 

takie zdarzenie Spółka zobowiązuje 
się do przestrzegania tej zasady. 

14. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 

ustalone, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a 
w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 
dni roboczych. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 

NIE DOTYCZY 

W 2020 r. walne zgromadzenie nie 
podjęło uchwały w sprawie wypłaty 
dywidendy. Jeżeli zaistnieje takie 
zdarzenie Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania tej zasady 

15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w 
sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, 
których ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy 

NIE DOTYCZY 

W 2020 r. walne zgromadzenie 
Spółki nie podjęło uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej. 
Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie 
Spółka zobowiązuje się do 
przestrzegania tej zasady. 

16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: - informacje na temat 
wystąpienia tendencji i zdarzeń w 
otoczeniu rynkowym emitenta, które w 
ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej 
oraz wyników finansowych emitenta, - 
zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, - informacje na temat realizacji 
celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 
w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem, - 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. 

NIE 

W opinii Zarządu Spółki, informacje 
publikowane w trybie raportów 
bieżących i okresowych 
przedstawiają pełny obraz sytuacji 
Spółki i działań podejmowanych 
przez jej Zarząd. 

16a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego 
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu 
(„Informacje bieżące i okresowe 

TAK  
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przekazywane w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect”) emitent 
powinien niezwłocznie opublikować, w 
trybie właściwym dla przekazywania 
raportów bieżących na rynku 
NewConnect, informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 

17. (skreślony) - - 

 

7. Pozostałe informacje dot. Grupy Kapitałowej   

 Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym  

Nie dotyczy.  

 Pozostałe istotne informacje  

Nie dotyczy. 

 

Kraków, dnia 23 marca 2021 r. 

 
 

Prezes Zarządu         Wiceprezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

Dawid Zieliński    Janusz Sterna     Łukasz Górski 
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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 
REWIDENTA Z BADANIA 
 
 
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej 
COLUMBUS ENERGY S.A. 
 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 

Opinia 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego COLUMBUS ENERGY S.A. 
(„Spółka”), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 
sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian 
w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 
roku do 31 grudnia 2020 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad 
rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”). 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 
2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 
w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem 
Spółki; 

• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie  
z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowości”). 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 
dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 roku,  
poz. 1415, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność 
zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność 
biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych 
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów 
Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów 
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych
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w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. 
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali 
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych 
rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii. 

Kluczowe sprawy badania 

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej 
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy.  
Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym 
ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych 
odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy 
formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, 
a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia 
związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. 
 

Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy  

Nabycia jednostek zależnych 

Jednostka w trakcie badanego okresu nabyła 
dwadzieścia trzy spółki celowe, w których objęła 
100% udziałów oraz zwiększyła zaangażowanie z 
50% na 100% w pięciu innych jednostkach. gdzie 
zostały przeniesione dwadzieścia cztery Spółki oraz w 
Spółce Columbus JV1 Sp. z o.o., która nabyła 
dwadzieścia siedem Spółek celowych. 

Nabycia spółek zależnych uznano za kluczową 
sprawę badania ze względu na ilość zawartych umów 
nabycia jednostek zależnych przez Spółkę w 2020 
roku, a także wielkość nowych udziałów, co istotnie 
wpływa na jednostkowe oraz skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. 

 

Podejście do badania 

Nasze procedury obejmowały między innymi: 
• przeprowadzenie testów zgodności dla 

potwierdzenie ceny nabycia; 
• analizę dokumentacji dotyczącej transakcji 

nabycia; 
• analizę zobowiązań warunkowych z tytułu 

nabycia nowych udziałów; 
• zrozumienie modelu biznesowego dla 

zakupionych Spółek;  
• zrozumienie i ocenę procesu identyfikacji 

nabytych aktywów i przejętych zobowiązań; 
• Sprawdzenie kompletności ujawnień 

w sprawozdaniu finansowym. 
• Weryfikacja wartości nabytych udziałów pod 

kątem utraty wartości. 
 

 
Zastosowanie MSSF 16 „Leasing”  

Zastosowanie MSSF 16 “Leasing” („MSSF 16”) 
zostało uznane za kluczową sprawę badania ze 
względu na ilość oraz skomplikowanie umów 
leasingowych zawartych przez Spółkę w 2020 roku, 
a także istotność szacowanego wpływu standardu na 
sprawozdanie finansowe Spółki. 

 

Podejście do badania 

W ramach badania sprawozdania finansowego 
nasze procedury obejmowały między innymi: 
• zrozumienie działania procesu oraz ocena 

kluczowych mechanizmów kontrolnych  
w Spółce w odniesieniu do ujęcia umów 
leasingowych zgodnie z MSSF 16; 

• analizę zasadności przyjętych osądów przez 
Spółkę w odniesieniu do ujęcia początkowego  
i wyceny leasingów, m.in. w zakresie: oceny 
długości trwania leasingu, ujęcia umów 
zawartych na czas nieokreślony, określenia 
metodyki wyliczania krańcowych stóp 
procentowych stosowanych przy 
dyskontowaniu przyszłych przepływów 
pieniężnych i poprawności ich kalkulacji, 
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wskazania okresów użyteczności praw  
do użytkowania składników aktywów; 

• przeprowadzenie testów wiarygodności  
dla próby umów leasingowych w celu 
weryfikacji prawidłowości parametrów  
do kalkulacji zobowiązania leasingowego  
oraz aktywa z tytułu prawa do użytkowania; 

• analiza kompletności identyfikacji umów 
leasingowych; 

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także  
za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie 
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem 
lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki 
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, 
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji  
lub zaniechania działalności. 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady 
Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość  
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 
pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane 
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć  
na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu  
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń 
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy 
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia 
zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego 
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego 
rewidenta. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności 
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 
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Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, 
a także: 

• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ 
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd  
lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

• uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki; 

• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki; 

• wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady 
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może 
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy 
do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym 
sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, 
jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte 
na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego 
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie 
kontynuacji działalności; 

• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, 
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą 
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 

Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych 
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych 
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, 
a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 

Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej 
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego 
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego 
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,  
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym 
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje 
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2020 roku („sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu 
korporacyjnego i Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku („Raport roczny”)  
(razem „Inne informacje”). 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 
prawa.  

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 
z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności i Innych 
informacji. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie 
się ze sprawozdaniem z działalności i Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne 
informacje nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną 
podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej 
pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności i Innych informacjach, 
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem 
zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie 
z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami 
zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy 
Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka 
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje. 

Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, 
a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne 
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą 
Spółki. 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, sprawozdanie z działalności 
Spółki:  

•   zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości; 
•   jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, 
że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje 
określone w Uchwale 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 
31 marca 2010 roku w sprawie dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" 
wydanej na podstawie art. 25 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, naszym zdaniem, że informacje wskazane 
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami 
oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Krzysztof Gmur. 
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Działający w imieniu: 

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. 
z siedzibą przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków 
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2696 
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe 

 

 

Krzysztof Gmur 
Nr ewid. 10141  
 

 

Kraków, 23 marca 2021 roku 




