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Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za wrzesień 
2013 

 
Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW  

w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
 

I. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 
 

Dnia 11 września 2013 roku weszła w życie nowelizacja Prawa Energetycznego z 26 lipca br. 
Zawiera ona między innymi zapisy istotne dla gospodarstw domowych oraz firm zainteresowanych 
montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW. 
 
Zgodnie z nowymi przepisami osoby zainteresowane montażem mikroinstalacji OZE nie muszą już 
rejestrować działalności gospodarczej, a nadwyżki produkowanej energii mogą sprzedawać do 
sieci po cenie wynoszącej 80% średniej ceny z rynku hurtowego w roku poprzednim (według stawki 
z 2012 roku to jest 160 zł/MWh). Cena gwarantowana za sprzedaż energii nie dotyczy jednak 
przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje fotowoltaiczne, którzy w dalszym ciągu mogą 
korzystać ze wsparcia w ramach obecnego systemu zielonych certyfikatów. Firmy nadal ponosić 
będą koszty przyłączenia instalacji oraz będą musiały posiadać koncesję. 
 
Zwolnienie z tych opłat ma miejsce, jeśli podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji jest 
przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa 
niż określona w aktualnie posiadanych warunkach przyłączenia.  
 
Mimo uchwalenia ważnych zmian dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, aktualny stan 
prawa nie pozwala na pełną realizację celów ustawodawcy w sposób satysfakcjonujący właścicieli 
mikroinstalacji. Stan ten wynika z faktu, iż nie zostały jeszcze wprowadzone przepisy wykonawcze 
przewidziane nowelizacją, a obecnie obowiązujące przepisy prawne nie regulują wszystkich  
kwestii przyłączeń instalacji PV do sieci energetycznych. 
 
Dnia 2 września 2013 Spółka poinformowała, że zgodnie z Decyzją nr 33/2013 Dyrektora Działu 
Rynku Kasowego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
opublikowaną dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółki Nova Capital Advisors Sp. z o.o., od 
dnia 30 sierpnia 2013 r. przestała ona pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.  
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Novavis S.A. dokonała dnia 6 września korekty strategii dotyczącej budowy sieci sprzedaży opartej 
o biura obsługi klienta o nazwie VOOLT. W związku z brakiem zapisów dotyczących dopłat do 
energii produkowanych z OZE w znowelizowanej ustawie „Prawo Energetyczne”, Spółka podjęła 
decyzję o zawieszeniu realizacji projektu do czasu uchwalenia właściwej ustawy (tzw. Dużego 
Trójpaku). Emitent wstrzymał realizację rozbudowy sieci VOOLT w obecnej formule, przez co 
ograniczył ryzyko związane z ponoszeniem nieracjonalnych kosztów. Pierwszym krokiem było 
zamknięcie punktu w Ząbkach k. Warszawy. Na obecnym etapie Emitent bazuje na jednym punkcie 
VOOLT na ulicy Bartyckiej 26 w Warszawie, gdzie koordynuje sprzedaż bezpośrednią i kanał 
sprzedaży przez Internet oraz rozwija sieć współpracujących, niezależnych dystrybutorów. 
 
Dnia 12 września Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu 
miesięcznego za sierpień 2013 r. 
 
Dnia 18 września 2013 roku Spółka otrzymała od Marshall Nordic Limited zawiadomienie 
sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 
poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 18 września 2013 roku spółka Marshall 
Nordic Limited, nabyła łącznie 135000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Przed zakupem akcji spółka 
Marshall Nordic Limited posiadała 630000 sztuk akcji, co stanowiło 22,909% kapitału zakładowego 
i uprawniało do wykonywania 22,909% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po 
dokonaniu transakcji kupna spółka Marshall Nordic Limited posiada 765000 sztuk akcji, co stanowi 
27,81% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 27,81% głosów na Walnym 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 
Równolegle Emitent otrzymał od Marshall Nordic Limited zawiadomienie sporządzone na 
podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z 
przekazanej informacji wynika, że spółka Marshall Nordic Limited, kupując łącznie 135000 sztuk 
akcji Spółki Novavis S.A. przekroczyła próg 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A. 
 
Dnia 24 września Zarząd Novavis S.A. poinformował, że podpisana została umowa o pełnienie 
funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 
Autoryzowany Doradca na mocy wyżej wymienionej umowy współdziała ze Spółką w wypełnianiu 
obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów 
finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu. Umowa weszła w życie z dniem 25 września 
2013 r. 
 
We wrześniu bieżącego roku Novavis S.A. prowadziła kampanię marketingową i informacyjną, 
uczestnicząc w Targach Innowacji „B+R=Przyszłość”, organizowanych przez Wyższą Szkołę 
Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w partnerstwie z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki oraz 
Fundacją na Rzecz Wspierania Nauki „Campus”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowisko Emitenta można było 
odwiedzić 23 września na Uniwersytecie Techniczno-Humanistyczny w Radomiu oraz 26 września 
na Politechnice Częstochowskiej.  
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II. Wyniki finansowe Emitenta za sierpień 2013 
 
We wrześniu 2013 roku Spółka zanotowała przychód rzędu 17444 zł. Na niniejszy wynik 
finansowy Emitenta złożyły się działalność konsultingowa dotycząca odnawialnych źródeł 
energii oraz wynajem części nieruchomości przy ulicy Bartyckiej 26 w Warszawie. 
 

III. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w sierpniu 2013 
 
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 16/2013 2 września 2013 Zmiana Autoryzowanego Doradcy 

RB 17/2013 6 września 2013 
Korekta strategii dotyczącej budowy sieci 
sprzedażowej VOOLT 

RB 18/2013 12 września 2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2013 roku 

RB 19/2013 24 września 2013 
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego 
Doradcy 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 04/2013 23 września 2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited 

ESPI 05/2013 23 września 2013 
Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na 
WZA Novavis S.A. 

 
 

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

Emitent w danym okresie nie realizował celów emisji akcji. Złożony został jednak wniosek o 
decyzję w sprawie warunków zabudowy, pod planowaną w Dłutowie koło Lidzbarka instalację 
własnej farmy fotowoltaicznej, która jest jednym z celów strategicznych, określonych 
uprzednio w Dokumencie Informacyjnym. 
 

V. Kalendarz inwestora 

 
W sierpniu Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem 
prawidłowych relacji inwestorskich. 


