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Raport bieżący 24/2013 

 

 

 

 

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

W połowie miesiąca dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie  
Gospodarki – Janusz Pilitowski – zapowiedział, że prace nad projektem Ustawy o OZE 
Ministerstwo zakończy na przełomie października i listopada, po czym - w wyniku decyzji 
Ministra Gospodarki - projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Taki 
harmonogram potwierdził również Jerzy Pietrewicz, Wiceminister Gospodarki. Z aktualnych 
wypowiedzi Sebastiana Stępniewskiego z Departamentu OZE w Ministerstwie Gospodarki 
wynika jednak, że Resort Gospodarki nie zakończył jeszcze prac nad projektem ustawy.  
 
Opóźnienia mają wynikać z faktu, iż Ministerstwo Gospodarki analizuje uwagi otrzymane od 
branży energetycznej i na ich podstawie wprowadza do projektu pewne zmiany. Ministerstwo 
zaznacza, że nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego głównym 
zadaniem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju tego sektora w Polsce, zostanie wkrótce  
przygotowany. Publikacja i przekazanie projektu do konsultacji będzie możliwe najwcześniej 
za miesiąc lub półtorej miesiąca.  
 

Podana została propozycja wprowadzenia systemu aukcyjnego: „Obecny system preferuje 
duże instalacje OZE, które ograniczają możliwości rozwoju małych elektrowni. Z kolei system 
aukcyjny dedykowany instalacjom do 1 MW ten problem rozwiązuje” – poinformował Janusz 
Pilitowski. 
 
W dniu 2 października Emitent otrzymał decyzję (Decyzja nr 72/2013) o warunkach zabudowy 
terenu przeznaczonego pod budowę własnej farmy fotowoltaicznej  w miejscowości Dłutowo 
Stare. Jest to kolejny krok przybliżający Spółkę do zrealizowania jednego z celów 
strategicznych, zawartych w Dokumencie Informacyjnym. 
 
W październiku Novavis S.A. prowadziła dalszą kampanię marketingową i informacyjną, 
uczestnicząc w kolejnych Targach Innowacji „B+R=Przyszłość”, organizowanych przez Wyższą 
Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w partnerstwie z Wyższą Szkołą Cła i 
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Logistyki oraz Fundacją na Rzecz Wspierania Nauki „Campus”. Targi odbyły się na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 10 października bieżącego roku. Projekt był 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
14 października Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu 
miesięcznego za wrzesień 2013 r. 
 
Dnia 14 października 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 14 października 2013 roku spółka 
Marshall Nordic Limited, nabyła łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. 
Przed zakupem akcji spółka Marshall Nordic Limited posiadała 765.000 sztuk akcji, co 
stanowiło 27,81% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 27,81% głosów na 
Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po dokonaniu transakcji kupna spółka Marshall Nordic 
Limited posiada 1.314.000 sztuk akcji, co stanowi 47,78% kapitału zakładowego i uprawnia do 
wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
 
Równolegle Emitent otrzymał od Marshall Nordic Limited zawiadomienie s porządzone 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 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. przekroczyła próg 45% w ogólnej liczbie 
głosów na WZA Novavis S.A. 
 
Tego samego dnia Spółka otrzymała od Pani Hanny Stachura 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 14 października 2013 roku Pani Hanna 
Stachura sprzedała łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Wartość transakcji to 
średnia cena za akcje od dnia debiutu. Przed sprzedażą akcji Pani Hanna Stachura posiadała 
686.000 sztuk akcji, co stanowiło 24,95% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 

24,95% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. Po dokonaniu transakcji sprzedaży 
Pani Hanna Stachura posiada 137.000 sztuk akcji, co stanowi 4,98% kapitału zakładowego i 
uprawnia do wykonywania 4,98% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

 
Równolegle Emitent otrzymał od pani Hanny Stachura 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 w dniu 14 października 2013 roku 
Pani Hanna Stachura sprzedała łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Wartość 

transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu. 
 
25 dnia bieżącego miesiąca Spółka poinformowała, że w dniu 24 października podpisana 
została umowa partnerska o współpracy ze spółką EL-PUK Sp. z o.o. EL-PUK jest jednym z 
głównych producentów tras kablowych oraz konstrukcji stalowych w Polsce. Firma wchodzi w 
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skład grupy, która należy do PUK-WERKE KG Berlin. Grupa buduje konstrukcje wsporcze dla 
instalacji fotowoltaicznych m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Arabii Saudyjskiej. 

Strony ustaliły, że będą wspólnie realizować projekty fotowoltaiczne z wykorzystaniem 
asortymentu oferowanego przez Emitenta oraz dedykowanych systemów montażowych 
produkowanych przez EL-PUK. 
 
Również 25 października 2013 r. odbyło się seminarium z zakresu instalacji fotowoltaicznych 
oraz systemów magazynowania energii. Było ono przeprowadzone przez firmę Hoppecke oraz 
Novavis S.A. Szkolenie z zakresu baterii ołowiowo-kwasowych i ich użycia w instalacjach OZE 
poprowadził Sławomir Kanoza - Dyrektor Oddziału Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.  
Tematyką szkolenia były zagadnienia związane z budową i klasyfikacją baterii, zasadami ich 
doboru w instalacjach OZE oraz podstawowymi zaleceniami eksploatacyjnymi. Drugą część 
szkolenia pod tytułem „Fotowoltaika jako alternatywne źródło energii dla konsumenta i 
przedsiębiorcy” poprowadził Łukasz Olszewski – Sales Manager Novavis S.A. Omówił on 
zagadnienia związane z aspektami prawnymi, podstawowymi informacjami o ogniwach 
fotowoltaicznych, projektowaniem instalacji PV, efektywnością oraz projekcją zysków i 
oszczędności. 
 

II. Wyniki finansowe Emitenta za październik 2013 

 
W październiku 2013 roku Spółka zanotowała przychód rzędu 1 548 071,95 zł. Systematyczne 

przychody Spółki generowane są z działalności związanej w szczególności z zaopatrywaniem 
odbiorców powiązanych z rynkiem energii w rozwiązania i informatyczne. Na niniejszy wynik 
finansowy Emitenta złożył się także wynajem części nieruchomości przy ulicy Bartyckiej 26 w 

Warszawie.  
 

III. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w październiku 2013 
 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 20/2013 7 października 2013 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 

RB 21/2013 14 października 2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2013 roku 

RB 22/2013 25 października 2013 Podpisanie umowy partnerskiej z EL-PUK Sp. z o.o. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 06/2013 14 października 2013 
Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez podmiot 
blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 
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ESPI 07/2013 14 października 2013 
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej 
progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.  

ESPI 08/2013 14 października 2013 Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited 

ESPI 09/2013 14 października 2013 
Przekroczenie progu 45% w ogólnej liczbie głosów na 
WZA Novavis S.A. 

 

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

Emitent w październiku 2013 uzyskał decyzję (Decyzja nr 72/2013) 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. Dokument ten podpisany został dnia 2 października bieżącego 
roku przez Jana Rogowskiego, Burmistrza Lidzbarka. 

 
V. Kalendarz inwestora 

 
W październiku Spółka opublikuje raport kwartalny za trzeci kwartał 2013 roku. Raport ten 

zostanie opublikowany dnia 14 października 2013 roku. 
 

Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z 
utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 


