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PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

Columbus Capital S.A. jest spółką publiczną, która realizując bieżącą działalność 

dotychczas nastawiona była na wspieranie projektów innowacyjnych oraz na realizację 

strategii inwestycyjnych opartych przede wszystkim na fundamentalnej wycenie 

niedowartościowanych projektów, co w długim terminie powinno zagwarantować 

Akcjonariuszom ciągły wzrost wartości przedsiębiorstwa, a Spółce stały wzrost 

zainteresowania przedsiębiorstwem Emitenta na rynku publicznym.  

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 4 maja 2011 roku jako STI Group 

S.A. Pierwotnie sferą realizacji biznesu był szeroko rozumiany sektor mediów, a następnie 

sektor inwestycyjny w zakresie realizacji własnych inwestycji na rynkach kapitałowych, oraz 

inwestowanie w podmioty niedokapitalizowane o dużym potencjale i możliwościach 

wzrostu. 

Zakładana strategia rozwoju COLUMBUS CAPITAL S.A.  na lata 2014 – 2016  

przewidywała kapitalizację Columbus Capital S.A. na poziomie 12 mln Euro wraz z końcem 

2016 roku, przy jak najmniejszej ilości nowych emisji akcji i przy jasnej polityce inwestycyjnej 

bez zgody na nierentowne projekty i te inwestycje, gdzie nie będzie możliwości  osiągnięcia 

pożądanych efektów ekonomicznych. 

 

 



PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE. 

 

Nazwa Spółki             COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna  

Siedziba Kraków 

Adres siedziby 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,   

nr tel./ fax: 12 311 33 13 

Poczta 

elektroniczna 

 

columbuscapitalsa@gmail.com 

Strona 

internetowa 

http://columbuscapital.pl 

Przedmiot 

działalności 

64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kapitał 

zakładowy 

Kapitał zakładowy wynosi 16 702 400,00 - zł  i dzieli się na: 

a) 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

1,00 zł każda, akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect  

b) 5 002 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

1,00 zł każda, akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect 

c) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

1,00 zł każda, akcje serii C nie są dopuszczone do obrotu  

d) 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 

zł każda, akcje serii D nie są dopuszczone do obrotu  

KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 373608 

REGON 241811803 

NIP 9492163154 

 

Zarząd Spółki 

Na dzień sporządzenia strategii w skład Zarządu COLUMBUS CAPITAL S.A. wchodzą: 

 

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. January Ciszewski  Prezes Zarządu 

 

 

http://columbuscapital.pl/
http://pkd-kody.pl/64-99-z/
http://pkd-kody.pl/64-99-z/


Na dzień sporządzenia strategii w skład Rady Nadzorczej COLUMBUS CAPITAL S.A. wchodzą:  

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko 

1. Tomasz Wykurz Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2. Iwona Ciszewska – Kura Członek Rady Nadzorczej 

3. Edward Kóska  Członek Rady Nadzorczej 

4. Witold Indrychowski Członek Rady Nadzorczej 

5.  Artur Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej 

 

AKCJONARIAT COLUMBUS CAPITAL S.A. na dzień sporządzenia strategii  

L.p Imię i Nazwisko L.akcji % akcji L. głosów % głosów 

1. January Ciszewski  5.180.971 31,02 % 5.180.971 31,02 % 

2. COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna 47.200 0,28 % 47.200 0,28 % 

3. Pozostali akcjonariusze 11.474.229 68,70 % 11.474.229 68,70 % 

 OGÓŁEM  16.702.400  100,00 %  16.702.400 100,00 % 

Źródło: Emitent 

 

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ COLUMBUS CAPITAL S.A.  

 

1) Columbus Tax & Law sp. z o.o.  

W dniu 7 sierpnia 2014 r. COLUMBUS CAPITAL S.A. założyła wraz z partnerami, dwiema 

osobami fizycznymi, adwokatami z adwokatury katowickiej Spółkę zależną pod firmą 

Columbus Tax & Law spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 

która ma 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.  



Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) i dzieli się 160 (sto 

sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł 

(pięćdziesiąt) złotych każdy udział. Emitent w nowo założonym podmiocie objął 144 (sto 

czterdzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych o łącznej 

wartości nominalnej 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych), co stanowi 90 % w kapitale 

zakładowym, przy czym udział Emitenta w zysku nowo założonej Spółki zależnej wynosić 

będzie 40 %.  Udziały w spółce wyceniono metodą konsolidacji pełnej. 

 

2) Emitent posiada 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji Columbus Energy S.A., wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000425536. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie doradztwa energetycznego, 

wykonywania audytów energetycznych oraz sprzedaży odnawialnych źródeł energii, w 

szczególności instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła. Jest podmiotem specjalizującym się 

we wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych dla domu oraz dla przemysłu poprzez wielu 

partnerów i współpracowników, którzy są liderem w swojej dziedzinie. Doradza klientom w 

obniżaniu kosztów za wszelkie media i przy wdrażaniu nowych energooszczędnych 

technologii. Emitent posiada:  

-  400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A imiennych, 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, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

-  400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii B imiennych, 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, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

Na dzień sporządzenia strategii łącznie Emitent posiada 800.000 (słownie: osiemset tysięcy)  

akcji, co stanowi  3,84 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.600.000 (słownie: 

jeden milion sześćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,01 % ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 



 Akcje w w/w spółce wycenione zostały wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 

dzień 30.06.2015 r. 

 

HISTORIA EMITENTA  

Początki działalności Spółki to tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii 

przekazu informacji. Działalność ta była wspierana świadczeniem usług z zakresu konsultingu  

i marketingu sportowego, wykonywaniem projektów graficznych oraz elementów 

wizerunkowych dla klientów zewnętrznych oraz budując własne projekty internetowe. 

Spółka zdobyła w tym początkowym okresie swojej działalności szereg ważnych kompetencji 

w zakresie pozyskiwania środków unijnych, budowania marki i zasad kreacji biznesu w 

mediach. Spółka wykorzystywała te doświadczenia i stworzone relacje z inwestorami nie 

odżegnując się od realizacji projektów innowacyjnych w branży projektów opartych o 

potencjał Internetu, rozwiązań chmurowych w szeroko pojętej branży IT. 

Spółka ewoluując w swoim rozwoju pozyskuje nowych inwestorów oraz 

zarządzających, którzy znając branżę oraz rynek kapitałowy wdrażają rozmaite rozwiązania 

operacyjne i zarządcze. Po szeregu zmian Spółka w kwietniu 2014 roku pokazała swoje nowe 

oblicze prezentując nową nazwę i logo Columbus Capital S.A. Już jako Columbus Capital S.A. 

podmiot jest utożsamiany, jako publiczna Spółka inwestycyjna aktywnie inwestująca własne 

środki na światowych rynkach finansowych i w projektach pozagiełdowych w oparciu o 

analizy zespołu ekspertów i unikatowe strategie inwestycyjne. Poprzez kluczowych 

akcjonariuszy, własny zespół i partnerów współpracujących z Columbus Capital S.A., Spółka 

ma dostęp do wielu atrakcyjnych projektów inwestycyjnych na całym świecie. Wszystkie te 

zmiany wymogły modernizację pierwotnie założonej strategii.  Dla Emitenta pierwszy kwartał 

2015 roku był okresem wzmożonej pracy, mającej również związek z sytuacją 

większościowych akcjonariuszy, oraz ich decyzji dotyczących dalszego rozwoju Spółki. 

Zasadnicze znaczenie dla decyzji zarządczych oraz procesów operacyjnych miał też fakt 

uruchomienia programu PROSUMENT, który to dał zielone światło do realizacji sprzedaży w 

spółce powiązanej Columbus Energy S.A.  

Wszystkie podjęte przez Spółkę działania były realizowane z założeniem dynamiki dalszego 

rozwoju oraz zintensyfikowania uzyskiwanego przychodu realizowanego biznesu. Columbus 



Capital S.A. w okresie pierwszego kwartału 2015 roku nie nabywał udziałów w innych 

podmiotach, nawiązywał jedynie współpracę partnerską oraz handlową z nowymi 

kooperantami. W wyniku zawartej w okresie pierwszego kwartału 2015 roku ugody 

pomiędzy największymi akcjonariuszami Spółki, Zarząd sprzedał udziały w jednej ze spółek 

wchodzących w skład Grupy, w której pierwotnie miał realizować wspólne projekty w branży 

druku przestrzennego.  

W okresie pierwszego półrocza 2015 roku Zarząd kontynuował działania w obszarze: 

- Reorganizacji bieżącej działalności Spółki, 

- Prowadzenia dotychczasowych usług oraz projektów inwestycyjnych,  

- Kontynuacji procesu pozyskiwania portfela inwestorów skojarzonych ze Spółką,  

- Zwiększanie wartości Spółki, 

- Pozyskanie finansowania dla realizacji projektów przez Spółki z Grupy. 

W miesiącu lipcu 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Januaremu 

Ciszewskiemu, który analizując bieżącą sytuację Spółki oraz jej zaangażowanie w możliwości 

zintensyfikowanego rozwoju w innej branży tj. odnawialnych źródeł energii i rozwoju spółki z 

Grupy - Columbus Energy S.A., przyjął złożoną przez Spółkę Columbus Energy S.A. propozycję 

połączenia obu podmiotów. 

Mając na uwadze powyższe, Prezes Zarządu Columbus Capital S.A. Pan January Ciszewski w 

niniejszym dokumencie przedstawia zmodyfikowaną strategię rozwoju Spółki. 

 

MODYFIKACJA STRATEGII 

Spółka będzie prowadzić politykę intensywnego wzrostu w dwóch segmentach:  

- segmencie Odnawialnych Źródeł Energii  

oraz  

- segmencie inwestycyjnym.  

 



Zarząd Columbus Capital S.A. widząc korzyści płynące z zacieśnienia współpracy z Columbus 

Energy S.A., wykorzystując synergię płynącą z doświadczenia i potencjału obu Spółek 

postanowił podjąć działania negocjacyjne w sprawie połączenia obydwu Spółek. Finalnym 

efektem tych działań będzie powstanie podmiotu o nazwie COLUMBUS ENERGY S.A., który 

będzie sprawował działania zarządcze w obszarze biznesu energetycznego i inwestycyjnego. 

Nowo powstały podmiot będzie miał mocną pozycję konkurencyjną w branży Odnawialnych 

Źródeł Energii. Wykorzysta też efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania  

i wzajemnego uzupełnienia potencjału obu firm, optymalizacji i zwiększenia skali działania 

oraz redukcji kosztów działalności. Celem Zarządu jest ubieganie się przez nowy podmiot  

o dopuszczenie akcji na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Powstała po połączeniu COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna będzie łączyć walory obu Spółek 

– zarządzanie i doświadczenie spółki publicznej z innowacyjnością i marżowością spółki z 

branży OZE.    

COLUMBUS ENERGY TO: 

 

SEGMENT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  

Po połączeniu. 

Po dokonaniu połączenia Spółka będzie działała pod  firmą Columbus Energy S.A. i będzie 

realizowała działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, która będzie prowadzona 

przez wyodrębniony pion operacyjny. Głównym klientem Spółki są klienci indywidualni, 



którzy zakupują kompletną usługę montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej dla swojego 

domu.  

 

Program PROSUMENT. 

Początkowa strategia działań obejmowała tylko sprzedaż w obrębie programów pomocy 

publicznej z NFOŚiGW, gdzie sprzedaż została skierowana w stronę programu PROSUMENT, 

dotacji dla mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółka Columbus Energy S.A. pozyskała ponad 

1000 klientów na ten produkt i jest w trakcie procesowania klientów w Banku Ochrony 

Środowiska S.A.. Niewątpliwie Columbus Energy S.A. jest liderem programu PROSUMENT w 

Polsce i klienci CE złożyli ponad 23% z wszystkich złożonych wniosków do BOŚ na ten cel. 

 

Nowa ustawa o OZE. 

Jednak nowa ustawa, która została podpisana przez Prezydenta RP w maju 2015 roku 

otworzyła nowe możliwości dla Spółki, tj. powstał produkt w postaci sprzedaży usługi 

montażu instalacji fotowoltaicznej dla klientów indywidualnych bez dotacji, jednak ze 

wsparciem tzw. Taryf Gwarantowanych, których konsekwencją jest powstanie rynku ponad 

200 000 możliwych montaży w Polsce w najbliższych kilku latach (Rynek programu 

PROSUMENT szacuje się na 20 000 montaży). Przy współpracy z bankami komercyjnymi i 

bankami spółdzielczymi Spółka przygotowała produkt właśnie dla tych klientów, którzy chcą 

otrzymywać taryfy gwarantowane za sprzedaż energii elektrycznej i od września 2015 roku 

rozpoczęła intensywną promocję i sprzedaż tego produktu klientom.  

 

Struktura przychodów w 2016 roku i obszar działania. 

Dlatego struktura przychodów w roku 2016 w zależności od produktu powinna kształtować 

się następująco: 



 

 

Spółka zakresem działania obejmuje aktualnie 30% powierzchni kraju, jednak po otwarciu 

kolejnych oddziałów w Q1 i Q2 2016 r. obejmie ponad 80% powierzchni Polski swoim 

działaniem. Do końca roku 2015 Columbus Energy S.A. wykona w sumie ponad 500 instalacji 

fotowoltaicznych, a już w roku 2016 spodziewa się zainstalować ponad 3500 mikro instalacji. 

Spodziewa się także dodatkowych przychodów z sektora zamówień publicznych na instalacje 

fotowoltaiczne oraz umów w sektorze B2B po uruchomienia dotacji UE na lata 2014-2020. 

 

 

 

 



Nowe finansowanie w 2016 r. 

W kontekście prognoz finansowych na rok 2016 Spółka będzie potrzebować bardzo 

znaczącego kapitału obrotowego na zakup towarów i usług związanych bezpośrednio z 

montażem instalacji fotowoltaicznych. Dlatego Spółka po zamknięciu roku 2015 będzie 

czynnie poszukiwać inwestora strategicznego (venture capital, private equity) lub rozważy 

emisje instrumentów finansowych dłużnych.  

 

Nowe produkty 

Od 2016 roku Spółka zamierza rozpocząć sprzedaż produktu „termomodernizacja domów 

jednorodzinnych” w kontekście uruchomienia nowego programu wsparcia z NFOŚiGW o 

nazwie „RYŚ”. Program ten będzie wspierał w postaci dotacji i preferencyjnego kredytu 

klientów indywidualnych (właścicieli domów o niskim współczynniku energooszczędności).  

Grupa docelowa klientów na fotowoltaikę oraz na termomodernizację jest taka sama. 

Dlatego Spółka szacuje, że jest w stanie bardzo szybko zostać liderem również w tym 

sektorze. Szacuje się, że program RYŚ będzie obejmował około 2000 domów, z czego Spółka 

spodziewa się w 2016 roku ponad 500 klientów w tym zakresie. Nie jest to uwzględniane 

jeszcze w prognozach finansowych – do czasu finalnego uchwalenia programu przez 

NFOŚiGW, jednak rynek w 2016 i 2017 roku będzie wart min. 120 mln zł, z czego Spółka 

planuje zrealizować 40%.  

 

Przewagi nad konkurencją. 

Spółka zamierza powiększać przewagi nad konkurencją, jakie dotychczas wypracowała 

Columbus Energy S.A. Kluczowym elementem jest fakt posiadania wystraczających środków 

finansowych na intensywne działania operacyjne. CE pozyskała ponad 5 mln zł z emisji akcji 

w 2014 i 2015 roku, dzięki czemu jest pozycjonowana w branży mikroinstalacji 

fotowoltaicznych w Polsce jako lider. Nowa połączona Spółka będzie kontynuować ekspansję 

w Polsce walcząc o fotel lidera w każdym województwie.  



 

 

Strategia długoterminowa na sprzedaż nowych produktów i poszukiwania strategicznego 

partnera. 

Spółka dąży do tego, aby już w 2017 roku zostać pierwszą firmą w Polsce, która wprowadzi 

na rodzimy rynek usługę dla klientów indywidualnych „Power Purchase Agreement”, 

polegającą na tym, że CE będzie montowała instalację fotowoltaiczną na obiekcie oraz 

zarządzał całością przepływów energii elektrycznej i gazu, a także rozliczeń związanych z 

nimi. Jest to naturalna konsekwencja konsolidacji rynku fotowoltaiki dla klientów 

indywidualnych na rynkach dojrzałych o podobnej konfiguracji prawnej. Rynek ten, to 

kilkaset tysięcy klientów indywidualnych w ciągu 3-5 lat poczynając od 2017 roku. Aby 

zrealizować ten cel długoterminowy Spóła będzie poszukiwać dwóch strategicznych 

partnerów. Jeden z nich to podmiot finansowy mający odpowiednie zasoby aby zaangażować 

się w finansowanie dłużne instalacji, a drugi to instytucja mogąca przejąć długoterminowe i 

regularne rozliczenia z klientami indywidualnymi.  

 

SEGMENT INWESTYCYJNY. 

Columbus Energy S.A. będzie prowadziła działalność inwestycyjną. Zarząd nie wyklucza 

powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły 

poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.    

 



Columbus Energy S.A. będzie dążyła do stworzenie portfela spółek, w których będzie 

posiadała strategiczne pakiety akcji, będzie wspierała ich zarządzanie i  uzyskiwał dochody 

powstałe w wyniku wzrostu ich wartości. Przede wszystkim zyski Spółki będą kierowane na 

jej rozwój strukturalno-organizacyjny, tak aby móc objąć jak największą część rynku OZE dla 

klientów indywidualnych w Polsce. Spółka nie wyklucza przejęć innych podmiotów z branży, 

powiększania portfela Spółek o podmioty dające wartość dodaną do biznesu (np. centra 

logistyczne, struktury sprzedażowe, podmioty o potencjale marketingowym w branży etc).  

 

GŁÓWNE CELE PRZYJĘTEJ STRATEGII:  

CELE KRÓTKOTERMINOWE: 

 Dokończenie działań restrukturyzacyjnych Spółki oraz rozwój niezbędnych narzędzi 

zarządczych. 

 Przeprowadzenie procesu połączenia z Columbus Energy Spółka Akcyjna.    

 Stabilizacja organizacyjna podmiotu, w tym stworzenie dwóch segmentów działań 

operacyjnych w Spółce w obszarze OZE i obszarze inwestycyjnym. 

 Wdrożenie procedur zarządczych niezbędnych do zarządzania grupą kapitałową.  

 Zapewnienie stabilnego rozwoju Emitenta Columbus Energy S.A. poprzez niezbędne 

działania na rynku kapitałowym. 

 

W związku z faktem, iż stworzenie Columbus Energy S.A. w znaczący sposób poszerza źródła 

przychodów Emitenta, celem zasadniczym każdorazowo będzie realizacja działalności 

generującej stałe przychody zarówno z segmentu energetycznego jak i inwestycyjnego. 

 

CELE ŚREDNIOTERMINOWE: 

 Zwiększenie przychodów w oparciu o nowe kanały sprzedażowe i zawieranie nowych umów. 

 Sukcesywne zwiększanie skali działalności przez powiększanie portfela inwestorów 

współpracujących ze Spółką i rozwijanie nowych projektów inwestycyjnych. 

 Poszukiwania innych źródeł przychodów wykorzystując wiedzę i umiejętności osób 

zarządzających i nadzorujących Spółkę przez współpracę z instytutami naukowymi. 

 Rozwój dodatkowych kanałów przychodowych w oparciu o usługi doradcze i konsultingowe.  



 

CELE DŁUGOTERMINOWE: 

 Osiągnięcie pozycji lidera na rynku firm działających w obszarze OZE. 

 Transparentność i wysoki poziom rozpoznawalności nowej marki. 

 Zaangażowanie inwestycyjne w podmioty z sektora MŚP. 

 Zwiększanie wagi relacji z partnerami biznesowymi. 

 Przeniesienie notowań Spółki na rynek regulowany GPW. 

 

Celem Zarządu jest budowa silnej Spółki o ugruntowanych fundamentach i dobrej 

sytuacji finansowej, wiarygodnego partnera zarówno w obszarze inwestycyjnym jak i 

energetycznym. 

 

Powyższe cele będą realizowane w oparciu o: 

 Zwiększenie poziomu sprzedaży poprzez zwiększenie przychodów wśród istniejących 

klientów w obszarze dotychczasowych usług.  

 Zwiększenie udziału w sprzedaży usług doradczych dzięki wykorzystaniu 

doświadczenia biznesowego zespołu Emitenta oraz partnerów i Akcjonariuszy Spółki. 

 Promowanie nowej marki inwestycyjnej. 

 Przychody i synergię spółek portfelowych w segmencie energetycznym OZE.  

 Systematyczne optymalizowanie kosztów operacyjnych Spółki. 

 

W najbliższych latach Zarząd Spółki stawia na intensywny rozwój organiczny Emitenta. 

Głównym celem Spółki w  tym czasie będzie wzrost jej pozycji na rynku usług w obszarze 

Odnawialnych Źródeł Energii poprzez rozwój sprzedaży i koncentrację działań skierowanych 

na tych usługach.  

Jednym z narzędzi umożliwiających realizację założeń będzie ciągły rozwój Spółki poprzez 

inwestowanie w kapitał ludzki i udoskonalanie logistyki świadczenia usług w celu 



dostarczania usług wysokiej jakości, budowę platformy sprzedażowej własnych produktów 

oraz stałe utrzymywanie dodatniej rentowności.  

Finalnym etapem strategii 2015-2016 rozwoju  Emitenta jest powołanie TFI Columbus Energy 

S.A. jako katalizatora do efektywnego inwestowania nadwyżek finansowych ze 

zrealizowanych projektów inwestycyjnych Venture Capital w celowych branżowych FIZ. TFI 

Columbus  Energy S.A., względnie Columbus TFI S.A. będzie służyło również do pozyskiwania 

nowych inwestorów w celu realizowania zyskownych strategii inwestycyjnych przede 

wszystkim opartych na fundamentalnej wycenie niedowartościowanych projektów. 

 

DYWIDENDA 

Spółka Columbus Energy S.A. będzie prowadzić przyjazną dla Akcjonariuszy politykę 

dywidendową, a Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

coroczne, regularne wypłaty dywidend i przeznaczanie na  ten cel nie mniej niż 30% zysku 

netto wypracowanego w danym roku, w którym zysk przekroczy 10 000 000,- PLN.  

 

EMISJA AKCJI  

Spółka zakłada nowe emisje akcji. Zarząd nie wyklucza możliwości współpracy z nowymi 

potencjalnymi Partnerami, którzy dofinansują biznes inwestycyjny i energetyczny bądź 

zaoferują inną formę zaangażowania. W pierwszym okresie Zarząd zakłada, iż finansowanie 

rozwoju odbywać się będzie zarówno ze środków własnych pochodzących z nadwyżek 

inwestycyjnych jak i kredytów celowych, a także w miarę pojawiających się możliwości z 

dotacji z Unii Europejskiej. 



 


