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Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach, mając na uwadze dynamiczne zmiany 
zachodzące w Spółce w obszarze operacyjnym, pragnie podsumować działania zrealizowane przez 
Emitenta w okresie ostatniego roku. 

Rok 2014 roku dla COLUMBUS CAPITAL S.A. był niezmiernie istotnym, a wręcz przełomowym. 
Emitent zmienił nazwę, logo, zrestrukturyzował zadłużenie oraz zdywersyfikował źródła 
przychodów operacyjnych wchodząc w maju br. do sektora usług inwestycyjnych i doradczych. 
Zarząd Spółki systematycznie udowadnia, iż COLUMBUS CAPITAL S.A. jest postrzegany jako solidny 
partner na rynku usług inwestycyjnych oraz finansowych, konsekwentnie realizuje zamierzenia 
inwestycyjne. Zadbano o to, by Zarząd wraz z Radą Nadzorczą mógł się wylegitymować bogatym 
doświadczeniem oraz wieloletnią obecnością na szeroko pojętym polskim rynku finansowym. 
Zarząd pragnie podkreślić, że udało mu się zebrać grupę ludzi gotową do realizacji najbardziej 
ambitnych zadań. 
 
Najistotniejszym celem COLUMBUS CAPITAL S.A. na rok 2014 była kontynuacja procesu gruntownej 
restrukturyzacji, który umożliwił zgodnie z planem, stworzenie doskonałego środowiska dla 
prowadzenia rozszerzonej formy działalności Emitenta. Spółka rozpoczęła prowadzenie inwestycji 
własnych oraz inwestycji w spółki i projekty na różnym etapie rozwoju z rynków kapitałowych oraz 
przygotowuje inwestycje na rynku pozagiełdowym. Wszystko po to, by zapewnić Akcjonariuszom, 
Klientom i Inwestorom najwyższy komfort i bezpieczeństwo kapitału. COLUMBUS CAPITAL S.A. 
poprzez te działania jest u progu roku 2015 nowoczesnym, dynamicznym i stabilnie rozwijającym 
się przedsiębiorstwem, które wyznacza nowe standardy biznesowe dla całego sektora rynku. 
COLUMBUS CAPITAL S.A.  jest Spółką, która precyzyjnie odczytuje zachowania, potrzeby rynku oraz 
szybko i skutecznie reaguje na zachodzące na nim zmiany. 
 
Zasadniczy wpływ na wynik finansowy COLUMBUS CAPITAL S.A. w roku 2014 oprócz jego 
działalności operacyjnej, miała mieć działalność inwestycyjna polegająca na inwestowaniu środków 
własnych Spółki na rynkach kapitałowych w wyniku realizacji transakcji typowego podmiotu 
inwestycyjnego i poza rynkiem kapitałowym oraz rozwój spółek zależnych. W okresie 2014 roku 
Spółka poza tworzeniem portfela inwestycyjnego niedowartościowanych spółek publicznych i 
przygotowania projektów inwestycyjnych spoza rynku kapitałowego, które mogą być zrealizowane 
w roku 2015 i 2016, zależnie od ich perspektyw i wpływu na wartość Przedsiębiorstwa Emitenta, 
Spółka zaangażowała się kapitałowo w budowę Grupy Kapitałowej w oparciu o trzy Spółki: 
Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie – podmiot, który działa w sektorze odnawialnych 
źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz w sektorze usług audytów 
energetycznych przedsiębiorstw, 3FX sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – podmiot, który działa w 
sektorze technologii druku 3D, oraz Columbus TAX&LAW sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach – 
podmiot, który działa w sektorze doradztwa transakcyjnego.  
 
Działalność inwestycyjną COLUMBUS CAPITAL S.A. na rynkach kapitałowych Zarząd prowadzi z dużą 
ostrożnością min. z uwagi na nadal negatywny wpływ likwidacji OFE na rynek kapitałowy w Polsce, 
który jest głównym miejscem dokonywanych transakcji przez Emitenta. Skala prowadzonej 
działalności inwestycyjnej Spółki i obecnie Grupy Kapitałowej uzależniona jest od ilości 



 

  

wypracowanych środków operacyjnie i ze środków pozyskanych z emisji akcji oraz ze sprzedaży 
akcji własnych Emitenta nowym Inwestorom, co jest uzależnione od wyceny rynkowej walorów 
COLUMBUS CAPITAL S.A. na rynku. 
 
Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że rok 2014 jest to okres największego wzrostu ilości i wartości 
inwestycji oraz skali zwiększenia rozwoju Emitenta, w tym zasięgu prowadzonej działalności przez 
utworzoną Grupę Kapitałową. Zdaniem Zarządu utrzymanie tej dynamiki przy jednoczesnej 
realizacji prognoz, kontynuacji skupu akcji własnych w celu ich odsprzedaży Inwestorom, przy już 
istotnie rozbudowanej Grupie Kapitałowej wymagało zrealizowania kilku warunków jednocześnie. 
Prowadzone rozmowy z Inwestorami w sprawie zakupu pakietu akcji własnych Emitenta oraz w 
sprawie zaangażowania się Inwestorów w Spółce zależnej Columbus Energy S.A dają podstawy do 
pełnego wykorzystania w przyszłości potencjału, jaki stanowią aktywa Grupy Kapitałowej zgodnie z 
oczekiwaniami Zarządu i Akcjonariuszy.  
Z upływem czasu Emitent widzi trafność i celowość dokonanego przejęcia, co miało miejsce w 
wypadku Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie oraz powołania Spółek zależnych 3FX 
sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie i Columbus TAX&LAW sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach oraz 
pozytywnie ocenia potencjał rozwoju spółek zależnych. 
Bardzo istotny i wymagający podkreślenia jest również fakt, iż w odniesieniu do wyceny 
najistotniejszego obecnie aktywa w grupie COLUMBUS CAPITAL S.A. jakim są akcje Columbus 
Energy S.A., opublikowanej Raportem Bieżącym z dnia 1 sierpnia 2014 roku Emitent zwiększył 
swoje zaangażowanie w przedmiotowej Spółce do poziomu 62,5 % w kapitale zakładowym 
posiadając obecnie 2.500.000 akcji Spółki, z czego: 400.000 serii A, 400.000 serii B, 200.000 serii C, 
1.500.000 serii E i do poziomu 55% w głosach na WZA Spółki Columbus Energy S.A. Tym samym 
wobec ogłoszonych przez NFOŚiGW warunków i terminów realizacji programu PROSUMENT oraz 
wobec zwiększenia wartości programu PROSUMENT przez NFOŚiGW z kwoty 600 mln zł na 800 mln 
zł kwoty dofinansowania, wartość rynku mikro instalacji dla Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą 
w Krakowie uległa zwiększeniu do 2 mld zł, a co za tym następuje Zarząd Emitenta uznaje, że 
wycena Spółki Columbus Energy S.A. prezentowana w Raporcie Bieżącym z dnia 23 października 
2014 roku, na kwotę od 121 do 241 mln zł może zostać w niedalekiej przyszłości zwiększona, 
szczególnie po debiucie na ASO, lub GPW, który jest planowany na przełom roku 2015/2016. 
Wobec okoliczności, że Spółka Columbus Energy S.A. skutecznie realizuje wewnętrzne plany 
sprzedaży, nie tylko w sektorze mikro-instalacji dla osób indywidualnych, ale również w zakresie 
pozyskiwania kontraktów wśród przedsiębiorców na całą gamę swoich usług, to wszelkie 
przywołane argumenty pozwalają przypuszczać, iż zmniejszenie przychodów Emitenta w roku 
bieżącym w odniesieniu do prognoz, nie jest przeszkodą do budowy wartości przedsiębiorstwa 
Emitenta zgodnie z planami Zarządu Spółki. W przypadku Spółki zależnej zwiększenie udziału w 
kapitale zakładowym nie będzie miało zgodnego z planami przełożenia na realizację prognoz w roku 
2014, lecz w okresach przyszłych, a to dzięki wartości zawieranych kontraktów jakie spółka zależna 
zdobywa od lipca 2014 roku. Dlatego też Zarząd Spółki pragnie wypracowywane środki inwestować 
aktywnie w spółki celowe, a działalność inwestycyjną finansować z nadwyżek, tworząc tym samym 
stabilny, ale mniejszy portfel inwestycji zewnętrznych koncentrując się na najbardziej dochodowych 
projektach będących już w Grupie Kapitałowej Emitenta.  
 
COLUMBUS CAPITAL S.A. w okresie roku 2014 rozwijał się bardzo intensywnie. Pierwotne założenia 
finansowe Spółki zakładały inwestycje zewnętrzne. 



 

  

W dniu 5 grudnia 2014 roku raportem bieżącym nr 155/2014 Zarząd Spółki odwołał prognozy 
finansowe opublikowane w pierwszym kwartale 2014 roku. Zakładane prognozy finansowe bowiem 
sporządzone były w oparciu o politykę rachunkowości, jaka była realizowana w ujęciu 
jednostkowym. Raport za trzeci kwartał br Spółka publikowała już jako Grupa w ujęciu 
skonsolidowanym. Przy czym zaznaczyć należy, iż w ujęciu podatkowym Spółka zakłada, że 
zrealizuje pierwotne prognozy zysku jednostkowego w 95%, nie zrealizuje ich natomiast w ujęciu 
bilansowym, co wynika z przyjętych metod księgowych. Spółka planuje również w roku bieżącym 
obniżyć koszty jednostkowe do 65% założeń opracowanych w prognozach. Zarząd jest w trakcie 
opracowywania nowej polityki rachunkowości, która będzie uwzględniać funkcjonowanie i aktualne 
potrzeby Spółki i tworzonej przez nią Grupy Kapitałowej. 
Spółki zależne z Grupy rozwijają się dynamicznie, aczkolwiek Zarząd Emitenta zakładał realizacje 
projektów, o których już wie, że nie zdoła ich zrealizować w IV kwartale br. Spółka 3FX sp. z o.o. 
zmuszona jest przesunąć sprzedaż nowej serii drukarek 3D na europejski rynek z 3 i 4 kwartału 
2014 roku, co z kolei ma wpływ na przesunięcie na rok 2015 decyzji przetargowych kontrahentów 
Spółki. Tym samym poziom sprzedaży w spółce 3FX sp. z o.o. nie zostanie zrealizowany na 
zakładanym pierwotnie poziomie, mimo iż znacząco wzrasta ilość postępowań przetargowych, w 
jakich Spółka zależna 3FX sp. z o.o. ubiega się o pozyskanie zleceń. Ważne jest, że 3FX realizuje 
sprzedaż usług druku 3D dla wielu sektorów, w tym dla branży projektowej, budowlanej, 
odzieżowej czy zbrojeniowej, co rokuje rozwojem nowego kanału przychodowego dla Grupy 
Kapitałowej Emitenta, mianowicie sprzedaży usług druku 3D, a nie tylko samych urządzeń w 
oparciu o druk przestrzenny. Ta Spółka zależna rozwinęła znacznie ponad oczekiwania ofertę 
produktową urządzeń drukujących przygotowując wersję drukarki 3D w wersji PRO – dla 
profesjonalistów – co w roku 2015 przełoży się na znacznie wyższe marże handlowe przy wdrożeniu 
produktu do ogólnej sprzedaży. W dniu 12.12.2014 roku Spółka 3FX sp. z o.o. otrzymała prestiżową 
nagrodę „Jurajski Produkt Roku” w kategorii Produkt przemysłowy w konkursie organizowanym 
przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie. Ideą Konkursu jest promocja i 
wyróżnienie najlepszych oraz najbardziej unikatowych produktów i usług z regionu. Odznaczenie 
nagrodą „Jurajski Produkt Roku” świadczy o prestiżu i wpływa pozytywnie na wizerunek 
przedsiębiorstwa bowiem Logo konkursu „Jurajski Produkt Roku” jest rozpoznawalne nie tylko na 
rynku lokalnym, krajowym, ale również zagranicznym. 3FX nieustannie pracuje nad jakością druku i 
wedle prowadzonych wewnętrznie badań, drukarki spółki 3FX charakteryzują się wyjątkowo 
wysoką jakością i precyzją druku, o czym świadczą pozyskiwane zlecenia z wielu sektorów. Sama 
realizacja sprzedaży usług druku przestrzennego została znacząco zmodyfikowana przez 
przygotowanie zautomatyzowanego globalnego portalu wspierającego sprzedaż wyrobów 
gotowych i usług projektowania druku 3D. Spółka zależna 3FX sp. z o.o. jest również w ostatniej 
fazie przygotowań do uruchomienia sprzedaży na skalę ogólnoeuropejską komponentów dla 
środowiska zajmującego się profesjonalnym drukiem 3D, a sama sprzedaż powinna się rozpocząć 
jeszcze w 4 kwartale roku bieżącego. Wszelkie kontrakty umożliwiające rozpoczęcie wdrożenia 
zostały już wynegocjowane i Spółka 3FX posiada pełną gotowość do realizacji dalszych planów 
rozwoju, a także bierze bardzo aktywny udział w targach i imprezach branżowych negocjując nowe 
kontrakty.   
W spółce zależnej Emitenta Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie działalność doradcza 
prowadzona przez jeden z pionów w związku z przedłużającymi się terminami uwolnienia środków 
unijnych, również zostanie dopiero realizowana na zakładanym poziomie w roku 2015.  



 

  

Działalność usługowa prowadzona przez Spółkę Columbus TAX&LAW sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach między innymi przez opóźnienia w pracach Komisji Europejskiej, która w roku 2015 
zadecyduje o szczegółowych zasadach rozdziału środków pomocowych dla Polski rozpocznie się 
dopiero w roku 2015. Columbus TAX&LAW sp. z o.o. będzie również wspierał Grupę Kapitałową w 
zakresie prowadzonej działalności oraz ma aktywnie poszukiwać projektów inwestycyjnych dla 
COLUMBUS CAPITAL S.A., co może przełożyć się na konkretne wyniki dopiero w okresach 
przyszłych. 
 
Poza zaangażowaniem w spółki zależne COLUMBUS CAPITAL S.A. w dniu 20 listopada 2014 roku 
podpisał z JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie Porozumienie Inwestycyjne, w którym to Strony 
zgodnie ustaliły, iż COLUMBUS CAPITAL S.A. jest zainteresowana nabyciem wszystkich posiadanych 
przez JR INVEST S.A. udziałów w Spółce zależnej GANADOR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
Niezależnie od powodzenia transakcji zakupu udziałów w GANADOR sp. z o.o., co jest uzależnione 
między innymi od decyzji władz obu Podmiotów oraz pozostałych wspólników w projekcie, Zarząd 
COLUMBUS CAPITAL S.A. będzie poszukiwał okazji inwestycyjnych nie tylko w sektorze 
nieruchomości, zgodnie ze strategią Zarządu na lata 2014 – 2016. Zarząd Emitenta planuje w tym 
zakresie stworzyć zespół ekspertów oraz komitet inwestycyjny aby rozwijać wachlarz inwestycyjny i 
skrócić czas decyzji przygotowania projektu do realizacji i finansowania.  
 
Przy tak dynamicznym rozwoju Grupy Kapitałowej jaki ma miejsce, w ocenie Zarządu nie jest  
obecnie możliwe precyzowanie prognoz finansowych na lata przyszłe i dlatego też nie zostały one 
podane. Zarząd na bieżąco informuje rynek o wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz 
biznesowych. W celu przekazania rynkowi aktualnej sytuacji majątkowej i perspektyw rozwoju 
Emitent ujawnił wycenę przedsiębiorstwa Emitenta w dniu 1 sierpnia 2014 roku oraz przekazał do 
wiadomości wycenę Spółki zależnej Columbus Energy S.A. wykonaną na dzień 30 sierpnia 2014 
roku, co w ocenie Emitenta jest informacją miarodajną dla Inwestorów podczas podejmowania 
decyzji inwestycyjnych.  
 
Rok 2014 dla Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. był czasem wielkiego zaangażowania i pracy w wielu 
obszarach, zarówno dotychczasowej działalności Emitenta jak i poszukiwaniu nowych możliwości 
jego rozwoju. Spółka dokonała bardzo wiele. Począwszy od sprawnie prowadzonej restrukturyzacji, 
zmian wizerunkowych, siedziby poprzez zlikwidowanie zadłużenia, zdywersyfikowała też działalność 
o obszary inwestycji kapitałowych, pozbyła się nierentownych aktywów, zaangażowała się w trzy 
spółki tworząc Grupę Kapitałową oraz przygotowała wysoko-marżowe projekty na lata przyszłe. 
Zarząd jest przekonany, iż podjęte działania pozytywnie wpłynęły na wizerunek Spółki, jej 
wiarygodność w oczach Inwestorów i rynku kapitałowego, a przede wszystkim na zwiększenie 
przychodów Grupy Kapitałowej. 
Utrzymanie tempa rozwoju Emitenta, oraz jego dynamiki inwestycyjnej będą miały pozytywny 
wpływ na realizacje sprzedaży i wyniki finansowe, co ostatecznie umożliwi realizację dalszych 
etapów strategii na lata 2014 – 2016. 
 
 

Prezes Zarządu 

Dawid Zieliński 


