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Zajmujemy się elektromobilnością i rozproszoną energetyką.
Właścicielom stacji ładowania dajemy dostęp do prowadzenia biznesu
w elektromobilności, a użytkownikom pojazdów elektrycznych
dajemy dostęp do korzystania z usługi ładowania.

Kraków, 30 marca 2020

list zarządu
Szanowni Państwo!
Rynek elektromobilności rośnie w zawrotnie szybkim
tempie. Prognozy wskazują, że do 2030 roku na drogach
Europy będzie poruszać się około 6,3 milionów pojazdów
elektrycznych. Z kolei scenariusz zapotrzebowania na
infrastrukturę ładowania wskazuje na prawie 3 miliony
punktów ładowania dostępnych publicznie w tym samym
czasie.
Coraz częstsze zmiany polityczno-gospodarcze wpływają
na rozwój elektromobilności w naszym codziennym życiu,
kreując mega trend, jakim jest odejście od paliw
kopalnianych oraz transformacja energetyki i mobilności
na rzecz nowoczesnych rozwiązań.
Dlatego strategia Nexity Global - spółki, w którą
przekształca się Everest Investments S.A., składa się z
dwóch części, połączonych ze sobą na gruncie rozwoju
branży elektromobilności i transformacji energetycznej.
Przekłada się to na długofalowy potencjał globalnego
podejścia do zarządzania dostępem do energii.
Pierwsza część to kontynuacja dotychczas realizowanej
strategii Nexity, lecz ze wsparciem kapitału, uczestnictwa
na rynku spółek publicznych i udziału partnera
strategicznego, jakim jest Columbus Energy S.A. - Lidera
nowoczesnej energetyki odnawialnej w Polsce.

Mamy ambicję zapewnić milionom pojazdów elektrycznych
dostęp do usługi ładowania w całej Europie. Jednocześnie
chcemy umożliwić potencjalnemu właścicielowi stacji
ładowania kompleksowe rozwiązania umożliwiające proste i
szybkie wejście w branżę elektromobilności za sprawą
rozwiązań dostarczanych przez Nexity.
Wierzymy w korzyści, jakie przynoszą nowe technologie.
Zapewniamy
odpowiednią
komunikację
między
operatorami punktów ładowania, dostawcami usług
ładowania, podmiotami zarządzającymi ﬂotami i wieloma
innymi uczestnikami rynku elektromobilności. Dzięki temu
dostęp do infrastruktury e-mobility będzie prosty,
ekonomicznie uzasadniony i bezpieczny. Z Nexity Global
ładowanie pojazdu elektrycznego jest dostępne w każdym
miejscu i czasie.
Druga część naszej strategii to zapewnienie całemu
społeczeństwu, nie tylko obecnym właścicielom pojazdów
elektrycznych, ale również wszystkim użytkownikom
energetyki rozproszonej, nieograniczonego dostępu do
zarządzania własną energią w ramach inteligentnej sieci.

Te wszystkie elementy stanowią wielką globalną wartość
dla społeczeństwa, które oczekuje nowoczesnych, ale i
prostych, zawsze skutecznych rozwiązań. Stanowią
również bezpieczną i dynamiczną wartość dla naszych
Akcjonariuszy, wspieraną przez wiodących inwestorów.
Nexity Global technologia dostępu na skalę
europejską!
Chcemy być pierwszym wyborem dla społeczeństwa,
biznesu i użytkowników pojazdów elektrycznych w
technologii dostępu do energii rozproszonej.

Dawid A. Kmiecik
Prezes Zarządu

Cel to wdrożenie komplementarnego, elastycznego i niczym
nieograniczonego systemu Nexity Global, który łączy
prosumentów, użytkowników fotowoltaiki biznesowej,
magazyny energii i infrastrukturę do ładowania pojazdów
elektrycznych.
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Główne założenia strategii

dążymy do pozycji Lidera
w dostępie do punktów
ładowania pojazdów
elektrycznych w Polsce

chcemy być partnerem pierwszego
wyboru dla użytkowników
indywidualnych i dla biznesu
w dostępie do inteligentnej,
rozproszonej energii
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dążymy do rozwoju
i dostępności usług
Nexity w całej Europie
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Dajemy
dostęp

Dajemy dostęp do elektromobilności:
do spokojnej i pewnej podróży

do pewnej infrastruktury

do rozproszonej energii

do bezpieczeństwa Twoich transakcji

do efektywnego zarządzania czasem
do zarządzania ﬂotą pojazdów elektrycznych
do technologii wsparcia Twojego biznesu
do transformacji energetycznej

do wiedzy i informacji
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Trzy Filary

elektromobilność

transformacja energetyczna

transport

zarządzanie infrastrukturą
i ładowaniem pojazdów elektrycznych
w całym łańcuchu wartości
dla elektromobilności

przechodzenie do bardziej
zrównoważonej gospodarki i rozwoju
za pomocą odnawialnych źródeł
energii oraz oszczędzanie energii
i wzmacnianie efektywności
energetycznej

efektywne zarządzanie transportem,
komunikacją i mobilnością, zarówno
w skali makro: dla miast i aglomeracji,
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jak i mikro: dla organizacji i ﬂot
pojazdów o napędzie alternatywnym
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Dawid A. Kmiecik
Prezes Zarządu Nexity Global

10 lat
8 lat

doświadczenia w międzynarodowym biznesie i brokeringu innowacji

w tym

doświadczenia w elektromobilności

Ekspert branży elektromobilności i inteligentnego transportu, koncentrujący się
na zaawansowanej infrastrukturze do ładowania pojazdów elektrycznych zarówno
pod kątem wygody użytkownika, jak i rozwoju obszarów biznesowych.
Uzależniony od pojazdów elektrycznych, inteligentnych miast i nowych technologii.
Uczestniczył w tworzeniu kilku polskich start-upów. Członek eBUS Standardisation Working
Group, grupy odpowiedzialnej za budowę europejskiego standardu autobusu elektrycznego
i ultraszybkiej infrastruktury ładowania.
Wyznaje zasadę, że dostęp do rozproszonej energii może być jedynym i słusznym
narzędziem dla zrównoważonego rozwoju przyszłych pokoleń.
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Historia

Rozwój rozwiązań technologicznych.
Stworzenie unikatowego modelu Nexity
Bundle i rozszerzenie modelu biznesowego na
pojedynczych operatorów. MVP 0.1 V2G Ready
(partnerstwo).

2020

2018
Zawarcie umowy inwestycyjnej
z Columbus Energy S.A.
i Everest Investments S.A.
Przekształcenie w

2017
2016
Udział w projektach rozwoju
platformy SaaS na rynku
europejskim.

Zawiązanie spółki NEXITY Sp. z o.o.
Budowa kompetencji wytwórczych
i operacyjnych. Realizacja pierwszego
projektu komercyjnego. Prace nad
ustawą o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Partnerstwo z Polskim
Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych.

2016

2012
Pierwsze doświadczenie w elektromobilności
w ramach pilotażowego projektu opartego
na praktykach szwajcarskich.
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2019

Pierwsze projekty komercyjne
na terenie Polski. Rozwój modelu
agencyjnego. Automatyzacja procesów.
MVP 0.1 - pilotaż oferty roamingowej.

Stworzenie konceptu biznesowego usług dla elektromobilności
na bazie platformy SaaS i zdalnego zarządzania infrastrukturą.
Realizacja autorskiego projektu Ecomotional na Balearach.
Udział w projekcie badawczym dot. budowy jednej
z pierwszych stacji ładowania V2G w Europie.
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Columbus Energy S.A. i główni
akcjonariusze spółki inwestują

10 mln zł

Everest
Investments S.A.

w Everest Investments S.A.

Everest Investments S.A.
nabywa

100% udziałów
spółki Nexity Sp. z o.o.

Everest Investments S.A.
przekształca się w Nexity Global S.A.

Columbus Energy
Partner strategiczny i inwestor
Business Intelligence i Big Data
w czasie rzeczywistym.

Rozwinięta sieć
partnerów.

Wartościowa marka
o potencjale europejskim.

Zgrany i kompetentny
zespół menedżerski.

Interdyscyplinarne zarządzanie
zwinną organizacją.

Całodobowa komunikacja
z Contact Center.
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Chcemy zapewnić pojazdom
elektrycznym dostęp do usługi
ładowania w całej Europie.

Chcemy, aby społeczeństwo miało
nieograniczony dostęp do zarządzania
własną energią dzięki naszej technologii.
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Chcemy być pierwszym wyborem
dla biznesu w transformacji
energetycznej.
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Jak
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Chcemy efektywnie zarządzać dostępem do
energii rozproszonej prosumentów i odbiorców.
Nexity pobiera od każdego punktu ładowania
miesięczny abonament oraz procent od każdej
transakcji ładowania pojazdu elektrycznego.
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Chcemy konsumentom i przedsiębiorcom
umożliwić w czasie rzeczywistym
kontrolę nad produkcją, magazynowaniem,
sprzedażą i przesyłem inteligentnej energii.
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Główne kierunki rozwoju
Globalny przyrost liczby pojazdów elektrycznych
Wolumen wszystkich pojazdów elektrycznych

Roczny przyrost ilości pojazdów elektrycznych

Pojazdy elektryczne stanowiłyby
35% nowych pojazdów

Źródło: Data compiled by Bloomberg New Energy Finance, windpowerengineering.com.
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Główne kierunki rozwoju
Przyrost potrzebnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych

11%

Publiczne punkty ładowania

56%
Domowe
punkty
ładowania

Źródła:
Forecasted number of public charging points needed for electric vehicles in European Union member states in 2030, statista.com.
Raport Napędzamy Polską Przyszłość, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Warszawa 2018.
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33%

Punkty ładowania
w miejscu pracy
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Nasze rozwiązania

Strategia Spółki na lata 2020 - 2024

Kraków, 30 marca 2020

Dzisiaj

Dzięki aplikacji
mobilnej i web’owej:
dostęp do sieci punktów
ładowania podłączonych
do Nexity

Zarządzanie własnymi stacjami
ładowania dla pojazdów
elektrycznych:
proste i intuicyjne monitorowanie
i zarządzanie infrastrukturą
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Business Intelligence
w czasie rzeczywistym:
agregowanie danych
dotyczących użytkowników
punktów ładowania
pojazdów elektrycznych

Całodobowa komunikacja
z Contact Center:
wsparcie i obsługa wszystkich
Klientów na każdym etapie
realizowanej usługi
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dla kierowców
pojazdów elektrycznych:

Znajdź dostępne
punkty ładowania

Ładuj szybciej
i efektywniej

Ładuj
bezpiecznie

Unikaj
niepotrzebnych
napięć

Oszczędzaj
pieniądze i dbaj
o środowisko

Zdalnie monitoruj
procesy ładowania

Zarządzaj
cennikiem usług

Kontroluj zużycie
energii elektrycznej

Zyskaj
spokój

Zapewnij system kompatybilny
i otwarty na wiele urządzeń
preferencyjnych system

Zapewnij
stabilizację sieci
energetycznej

Bądź na bieżąco
ze zmieniającym
się światem

Zarządzaj
z łatwością
wieloma stacjami

Uzyskaj pełny
i prosty dostęp
do realizacji transakcji

dla ﬁrm i administracji:

dla sieci ładowania
pojazdów elektrycznych:
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Buduj inteligentne
struktury
dostępności

Zyskaj wsparcie
operacyjne, technologiczne
oraz konsultingowe
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Upraszczamy skomplikowane procesy
Ładowanie pojazdu elektrycznego to znacznie więcej niż tylko gniazdo

Zarządzanie
dostępem

Bezpieczeństwo
i wsparcie

Prosta rejestracja
lub jednorazowe
użycie

Ceny i płatności

Statystyka
i raportowanie

Identyﬁkacja
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Inteligentne
i dostosowane
ładowanie
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Zespół
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Zarząd

Dawid A. Kmiecik
Prezes Zarządu

Przedsiębiorca i wizjoner.
Założyciel Nexity.
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Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu
Od 10 lat pełni funkcje zarządcze
w spółkach inwestycyjnych.
Od 2014 związany z branżą OZE.
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Rada Nadzorcza

Janusz Sterna

Dawid Zieliński

Członek Rady
Nadzorczej

Łukasz Kaleta
Sekretarz Rady
Nadzorczej

Michał Gondek
Członek Rady
Nadzorczej

Agnieszka Rozwadowska
Członek Rady
Nadzorczej

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Dawid Zieliński - założyciel, prezes i główny akcjonariusz Columbus Energy, Lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w
Polsce. Ukończył studia inżynierskie z elektrotechniki na AGH w Krakowie. Przedsiębiorca, wizjoner oraz osoba aktywnie
działająca na rzecz ekologii, energetyki rozproszonej i zrównoważonego rozwoju. Od 2007 roku zdobywał doświadczenie
menedżerskie, pracując dla Heiderlberg Technology Centre, Air BP, czy też MARS Polska. W 2012 roku skupił się na odnawialnych
źródłach energii. Od 6 lat z sukcesem rozwija Columbus Energy - spółkę, której zaufało już ponad 15 000 rodzin i ﬁrm.
Inspirujący i odpowiedzialny lider dynamicznie rozwijającej się organizacji oraz inwestor.
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Akcjonariat
Everest Investments S.A.
stan na 30 marca 2020

20%
Dawid Zieliński *

53%
Pozostali
Akcjonariusze

27%
January Ciszewski **

* bezpośrednio i pośrednio przez Gemstone S.A.
** bezpośrednio i pośrednio przez Long Short Partners Sp. z o.o.

Źródło: Emitent
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Jutro

Nexity.Air
prąd jak powietrze
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Nexity.Air
prąd jak powietrze
kierowcy pojazdów elektrycznych

Kompleksowość i modułowość.
Otwartość na rozwiązania przyszłości:
●

dostawa energii w ramach usługi ładowania

obsługa płatności

●

stacje ładowania (wg rodzaju posiadania)
●

gospodarstwo
domowe

biznes

sieć ładowania
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dostosowane do większości modeli
biznesowych,
stanowiące elementy
zrównoważonego systemu
energetycznego,
łączące kierowców pojazdów
elektrycznych ze stacjami ładowania.

producenci
i dostawcy
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Wyzwania

●
●
●

wyczerpujące się paliwa
konwencjonalne
wzrost znaczenia rozwiązań
elektrycznych i wodorowych
duży nacisk na zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych

INFRASTRUKTURA

TRANSPORT

ENERGIA
●
●
●
●

wzrost liczby mieszkańców miast
wykładniczy wzrost liczby
indywidualnych pojazdów na drogach
potrzeba zrównoważonego transportu
potrzeba bezpiecznego i sprawnego
przemieszczania się bardziej istotna niż
kiedykolwiek wcześniej

●
●
●

SPOŁECZNE

brak odpowiedniej dostępności
do infrastruktury ładowania
zapotrzebowanie na sprawną i efektywną
monetyzację usługi ładowania
rozproszenie operatorów stacji ładowania 87% z nich jest dostępne jedynie wąskiej
grupie

●
●
●
●

potrzeba adaptacji do dynamicznie
zmieniającego się świata
dostęp do informacji i alertów mających
wpływ na poziom bezpieczeństwo społecznego
potrzeba zapewnienia bezpiecznego procesu
użytkowania punktu ładowania
zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza
i związanych z nimi szkód społecznych
oraz cywilizacyjnych

Technologia dostępu dla wszystkich użytkowników energetyki rozproszonej
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jeden dostęp

tysiące
możliwości

Kontakt:
relacje.nexity.io
https://fb.me/nexity.io
https://www.linkedin.com/company/nexity-io

Usługa
nieograniczonego
dostępu

https://twitter.com/_NEXITY
Kraków, 30 marca 2020

