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Raport bieżący 33/2013 

 

 

 

 

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za listopad 
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 listopadzie bieżącego roku Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt ustawy o OZE 
(tzw. Duży trójpak energetyczny). Resort udostępnił na swojej stronie internetowej platformę, 
za pośrednictwem której można było do dnia 26 listopada zgłaszać uwagi do poszczególnych 
zapisów projektu. 
 
Zespół parlamentarny nadal pracuje nad założeniami do kompleksowej ustawy o OZE i prawie 
energetycznym. Na tym etapie nie można jednoznacznie wskazać formy dofinansowania 
większych inwestycji. Jednocześnie podtrzymano konieczność zakończenia prac nad całą 
ustawą w roku 2014. Pojawiła się też nowa informacja związana z mikroinstalacjami 
prosumenckimi, które mają otrzymać dodatkowe wsparcie. 
 

Dnia 7 listopada Zarząd Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości korektę prognozy 
przychodów Spółki na rok 2013. Prognoza została zamieszczona w Dokumencie 
Informacyjnym Emitenta (Punkt 4.19 „Prognozy wyników finansowych”) i przewidywała 
osiągnięcie przychodów w roku 2013 w wysokości 3.000.000 PLN.  
 
W związku ze zwiększonymi przychodami Emitenta ze sprzedaży produktów IT, Zarząd 
prognozuje osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2013 roku przychodów ze sprzedaży w kwocie 
4.850.000 PLN. 
 
12 listopada Emitent przekazał do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za 
październik 2013 r. Tego samego dnia miała miejsce korekta powyższego raportu. Korekty 
dokonano w zakresie punktu piątego raportu miesięcznego "Kalendarz inwestora". W 
pierwotnej wersji raportu omyłkowo podany został błędny termin publikacji raportu 
kwartalnego za III kwartał dnia 14 października bieżącego roku. 
 
Treść raportu przed korektą (w punkcie: Kalendarz inwestora): W październiku Spółka 
opublikuje raport kwartalny za trzeci kwartał 2013 roku. Raport ten zostanie opublikowany 
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dnia 14 października 2013 roku. Treść raportu po dokonaniu korekty: W listopadzie Spółka 
opublikuje raport kwartalny za trzeci kwartał 2013 roku. Raport ten zostanie opublikowany 
dnia 14 listopada 2013 roku. 
 
Dnia 14 listopada Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 
2013 r. 
 
18 listopada 2013 roku Spółka poinformowała o podpisaniu umowy na realizację 
prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej, która została objęta nowymi regulacjami prawnymi 
(tak zwanym Mały Trójpakiem). Niniejsza umowa została podpisana dnia 15 listopada 2013 
roku. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o urządzenia partnera handlowego Novavis, 
firmy Phono Solar. 
 
Również 18 listopada Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości 
uzupełniony raport kwartalny za III kwartał 2013 r. 
 
Opublikowany w dniu 14 listopada 2013 r. raport kwartalny za III kwartał 2013 r. (EBI nr 
26/2013) został uzupełniony o sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2012 r. oraz rachunek 
zysków i strat za III kwartał 2012 i 2013 r. Opublikowany wcześniej raport zawierał dane 
porównawcze na dzień 31.12.2012 r., co wynikało z faktu, że spółka nie prowadziła działalności 
operacyjnej w 2012 r. Dane te jednak były niezgodne z regulacjami rynku ASO. W związku z 
tym Spółka opublikowała uzupełniony raport z prezentacją danych finansowych za III kwartał 
2013 r. i danymi porównawczymi za III kwartał 2012 r. oraz uzupełniony komentarz do 
sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 
 
26 listopada bieżącego roku Novavis S.A. poinformowała o zakupie stu procent udziałów w 
spółce Chata sp. z o.o., która zrealizuje celowy projekt elektrowni fotowoltaiczej o nazwie 
"MAZUR-POWER" o mocy 500 kW w miejscowości Elgnówek, na działkach o łącznej 
powierzchni 1,22 hektara. Zakupiona firma posiada decyzję o warunkach zabudowy oraz 
umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. oddział w Olsztynie. 
Wartość transakcji wyniosła 10 tysięcy złotych.  
 
Zarząd poinformował także, że w dniu 25 listopada 2013 roku, walne zgromadzenie 
udziałowców Chata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odwołało dotychczasowy zarząd. 
W miejsce odwołanego zarządu powołany został pan Wojciech Żak, jako prezes zarządu.  
 
W związku z powyższym złożone zostały do Sądu Rejonowego w Olsztynie (VIII Wydział 
Gospodarczy KRS) stosowne dokumenty, w sprawie zmian w zarządzie, kapitale udziałowym 
oraz zmianą siedziby spółki. Rozpoczęte zostały także prace mające na celu jak najszybsze 
uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę farmy fotowoltaicznej w projekcie "MAZUR-
POWER".  
 
Zarząd Emitenta rozpoczął prace związane z pozyskaniem finansowania dla budowy farm PV 
w Dłutowie i Elgnówku. Jednym z możliwych elementów finansowania stać się mogą środki 
unijne. Istotne zapisy wprowadza Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z 
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perspektywą do 2020 roku, zakładająca dotowanie produkcji prądu z odnawialnych źródeł 
energii.  
 

II. Wyniki finansowe Emitenta za listopad 2013 
 
W listopadzie 2013 roku Spółka zanotowała przychód rzędu 28 044,00 zł. Na niniejszy wynik 
finansowy Emitenta złożyły się konsultacje i doradztwo przy opracowywaniu wniosku o 
dofinansowanie projektu „CAC Fotovoltaik Park – elektrownia fotowoltaiczna w Dłutowo Stare 
gm. Lidzbark” ze środków RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013 (numer poddziałania 6.2.1), a 
także wynajem części nieruchomości przy ulicy Bartyckiej 26 w Warszawie.  
 

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

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 23/2013 7 listopada 2013 Korekta prognozy wyników finansowych na 2013 rok 

RB 24/2013 12 listopada 2013 
Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2013 
roku 

RB 25/2013 12 listopada 2013 
Korekta raportu miesięcznego za październik 2013 
roku 

RB 26/2013 14 listopada 2013 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. 

RB 27/2013 18 listopada 2013 
Podpisanie umowy na pierwszą „prosumencką” 
instalację Emitenta 

RB 28/2013 18 listopada 2013 Uzupełnienie Raportu Kwartalnego EBI nr 26/2013 

RB 29/2013 26 listopada 2013 
Zawarcie umowy kupna udziałów spółki Chata sp. z 
o.o. 

RB 30/2013 26 listopada 2013 Powołanie Zarządu w spółce zależnej 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie opublikowała żadnego raportu ESPI. 
 

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

Zakup spółki Chata sp. z o.o. (RB 29/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.) związany jest z realizacją 
strategii Novavis, która zawarta jest w Dokumencie Informacyjnym. Pozwala to przyspieszyć 
budowę pierwszej własnej farmy fotowoltaicznej. Równolegle na drugiej działce należącej do 
Novavis – która mieści się w Dłutowie Starym – trwa proces uzyskiwania zgody na przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej. Tam powstać ma podobna instalacja, również o mocy 500 kW. 

 
V. Kalendarz inwestora 

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


