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Wstęp
Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (dawniej: COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna) z siedzibą
w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy
Papierów Wartoś ciowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomoś ci raport miesięczny za lipiec 2016 roku. Columbus Energy S.A. działa w branż y odnawialnych ź ródeł energii, głównie w segmencie fotowoltaiki. Spółka od
1 czerwca 2016 roku wprowadziła nowy produkt w ofercie Firmy - „Abonament na Słońce” i aktualnie jest
na etapie wdroż eń procesu sprzedaż owego i sprzedaż y pilotaż owej.
W ocenie Zarządu Emitenta wszystkie podjęte decyzje zarządcze w miesiącu lipcu 2016 roku wpłynęły
na wzrost wartoś ci Spółki. Więcej informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z niniejszym raportem
miesięcznym do czego serdecznie zapraszamy.
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Informacje za miesiąc lipiec 2016 roku
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w
ocenie emitenta mogą mieć w przyszłoś ci istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych emitenta.

Treś ć uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2016 roku
W dniu 01 lipca 2016 roku Zarząd Columbus Energy S.A. przekazał systemem EBI treś ć uchwał podjętych
na ZWZA Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Rejestracja w KRS spółki Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.
W dniu 04 lipca 2016 roku Zarząd Columbus Energy S.A. na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego
KRS powziął wiadomoś ć, iż w dniu 01 lipca 2016 roku w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS
0000625712 została zarejestrowana spółka Columbus Energy Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią. Przedmiotem działalnoś ci nowo zawiązanej Spółki jest docelowa sprzedaż umów Abonament
na Słońce i zarządzanie należ noś ciami z nich wynikającymi.
Emitent przekazał niniejszą informację z uwagi na fakt, iż rejestracja spółki Columbus Energy Finanse Sp.
z o.o. stanowi realizację strategii Emitenta, mającą na celu poszerzenie dotychczas prowadzonej działalnoś ci
i mogącą mieć w przyszłoś ci wpływ na sytuację majątkową Spółki.

Dane finansowe za miesiąc czerwiec 2016 r.
W dniu 20 lipca 2016 roku Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował o bież ących wynikach zrealizowanych w miesiącu czerwcu br. przez Emitenta. Spółka działa w branż y odnawialnych ź ródeł energii, głównie
w sektorze fotowoltaiki, a jej przychody za czerwiec 2016 roku wyniosły 315 724 zł netto tj. 417 979 zł
brutto, a za II kwartał 2016 roku przychody wyniosły 2 137 979 zł netto tj. 2 403 355 zł brutto.
Spółka od 1 czerwca 2016 roku wprowadziła nowy produkt sprzedaż y i montaż u instalacji fotowoltaicznych w formie finansowania "Abonament na Słońce" i aktualnie jest na etapie wdroż eń procesu sprzedaż owego i sprzedaż y pilotaż owej.
Ponadto
W miesiącu lipcu br. Zarząd Emitenta realizował bież ące działania operacyjne skupione na rozmowach z kontrahentami w zakresie realizacji finansowania planowanych projektów, szczególnie
programu abonamentowego.
Strategia działania Spółki oparta jest o sprzedaż nowego produktu „Abonament na Słońce”, który daje niezależ noś ć od regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego, niezależ noś ć od dotacji dla właś cicieli
domów jednorodzinnych i przede wszystkim daje moż liwoś ć praktycznie nieograniczonej iloś ci montaż y.
Pierwsze planowane montaż e instalacji fotowoltaicznych rozpoczną się we wrześ niu br. i będą finansowane
z własnych ś rodków. Spółka planuje wykonać pilotaż owo ponad 100 realizacji. Columbus Energy S.A. dzięki
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pilotaż owym montaż om będzie mogła takż e sprawdzić wdroż ony system rozliczeń. Prognozy finansowe
Spółki na lata 2016-2020 przewidują zrealizowanie montaż u 50.000 instalacji w tym okresie.
Spółka rozwija intensywnie sprzedaż w sektorze sakralnym i osiąga tutaj ponadprzeciętne wyniki dzięki
umiejętnoś ci adaptacji produktu do sektora oraz skutecznemu wdraż aniu sprzedaż y poprzez relacje. Jest
to sektor o wielkim potencjale, do którego Spółka planuje dotrzeć rozwijając i dostosowując swoją ofertę
do jego oczekiwań. Kolejnymi krokami będzie wprowadzenie oprócz instalacji fotowoltaicznych, oferty na
pompy ciepła i częś ciową termomodernizację dla budynków koś cielnych oraz zacieś nienie współpracy
z Koś ciołem Katolickim w Polsce. Wartoś ć zakontraktowanych umów w tym sektorze oraz B2B w drugim
kwartale 2016 wyniosła ponad 7 mln zł netto, plus w samym lipcu 1,8 mln netto. Jednym z waż niejszych
wydarzeń wizerunkowych było wykonanie instalacji 10 kWp na budynku Konferencji Episkopatu Polski
i otrzymanie referencji z tego przedsięwzięcia. Dzięki temu Spółka wzmocniła swoją pozycję w sektorze
sakralnym.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bież ącego
w okresie objętym raportem.
2.1. Raporty EBI
Emitent publikował następujące raporty EBI w miesiącu lipcu 2016 roku
Lp.

Data

Numer

Temat

1

01.07.2016

34/2016

Treś ć uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2016 roku

2

06.07.2016

35/2016

Korekta raportu nr 34/2016 z dnia 01 lipca 2016 roku Treś ć
uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2016 roku

W miesiącu lipcu 2016 roku nie były publikowane raporty okresowe.
2.2. Raporty ESPI
Emitent publikował następujące raporty ESPI w miesiącu lipcu 2016 roku.
Lp.

Data

Numer

Temat

1

04.07.2016

17/2016

Rejestracja w KRS spółki Columbus Energy Finanse Sp. z o.o.

2

05.07.2016

18/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 roku

3

20.07.2016

19/2016

Dane finansowe za miesiąc czerwiec 2016 r.

Columbus Energy Spółka Akcyjna - Raport miesięczny za lipiec 2016 roku

4

Columbus Energy S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieś cia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000373608,
NIP: 949-216-31-54, REGON: 241811803 z kapitałem zakładowym 72 863 778,42 zł (wpłaconym w całoś ci) reprezentowana przez Dawida Zielińskiego – Prezesa Zarządu

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które
dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególnoś ci daty publikacji
raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami
lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W kolejnym miesiącu opublikowane zostaną:
 w dniu 20 wrześ nia 2016 roku - raport miesięczny za sierpień 2016 roku

4. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeż eli taka realizacja, choćby w częś ci, miała miejsce
w okresie objętym raportem.
Informacje odnoś nie najważ niejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu lipcu 2016 roku zostały
przedstawione w pkt 1 niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dawid Zieliński
Prezes Zarządu

Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu
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