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Raport bieżący 12/2014 

 

 

 

 

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za luty 2014 
 

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 4 lutego 2014 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono nową 
wersję (6.2) projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wcześniejszy projekt w wersji 
6.1 opublikowany został 29 stycznia br. Obie wersje to rozwinięcie projektu ustawy o OZE 
opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 12 listopada 2013 r.  
 
Jak zapowiedział dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, 
Janusz Pilitowski, projekt ustawy o OZE trafi do parlamentu w bieżącym kwartale.  
 
28 lutego br. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej NFOŚiGW ustalone zostały warunki 
programu pilotażowego "Prosument". Głównym jego celem jest dofinansowanie zakupu i 
montażu mikroinstalacji OZE, w tym przydomowych elektrowni fotowoltaicznych. Instrument 
skierowany będzie między innymi do osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych.  
Finansowanie będzie dotyczyło nowych instalacji energooszczędnych, ale też wymiany 
istniejących na bardziej efektywne.  
 
Łączny budżet przewidziany przez obradujących na ten program wynosi 600 milionów 
złotych. Podzielony zostanie na dwa etapy: 
 

1) W latach 2014 - 2015 wydanych zostanie 200 milionów zł (100 mln zł dla 
prosumentów oraz 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja 
wyniesie odpowiednio: 

a. 40% - dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych, 
b. 20% - dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła. 

 
2) W latach 2016 - 2020 wydanych zostanie 400 milionów zł (200 mln zł dla 

prosumentów oraz 200 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja 
wyniesie odpowiednio: 

a. 30% - dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych, 
b. 15% - dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła. 
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Zmianie natomiast nie ulegnie oprocentowanie kredytu i w skali roku wynosić będzie jak 
początkowo zakładano 1%. 
 
Dnia 13 lutego 2014 roku Zarząd Novavis S.A. poinformował o zakupie stu procent udziałów 
w spółce SPV ENERGIA sp. z o.o., która realizuje projekt elektrowni fotowoltaiczej o mocy 
400 kW w miejscowości Dubienka, w pow. Chełmskim. Inwestycja realizowana jest na działce 
o powierzchni 1 hektara, która należy do SPV ENERGIA. 
 
Wartość transakcji wyniosła 50 tysięcy złotych. Jednocześnie Emitent, działając jako walne 
zgromadzenie udziałowców podjął uchwałę o podniesieniu kapitału udziałowego do kwoty 
500 tysięcy złotych oraz odwołał dotychczasowy Zarząd i powołał pana Wojciecha Żaka jako 
Prezesa Zarządu. 
 
Zakupiona firma posiada decyzję Starosty Chełmskiego zatwierdzającą projekt budowlany 
wraz z udzielonym pozwoleniem na budowę instalacji elektrowni solarnej o mocy 0,4 MW. 
Budowa została ponadto wprowadzona na "Listę zadań przewidzianych do dofinansowania 
w formie pożyczki przez WFOŚiGW w Lublinie w roku 2014", zatwierdzonej przez Radę 
Nadzorczą WFOŚiGW w Lublinie dnia 31 stycznia bieżącego roku. Posiada także umowę o 
przyłączenie do sieci dystrybucyjnej "PGE Dystrybucja S.A." 
 
Tego samego dnia, to jest 13 lutego Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości treść 
raportu miesięcznego za styczeń 2014 r. 
14 lutego bieżącego roku przekazany do publicznej wiadomości został raport kwartalny za IV 
kwartał 2013 r. 
 
24 lutego 2014 roku Emitent powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy dla 
M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału udziałowego do 500 
000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w spółce SPV ENERGIA sp. z o.o. - spółce zależnej, w której 
Emitent posiada 100% udziałów. 
 
Jednocześnie w dniu 24 lutego spółka otrzymała informację o uprawomocnieniu decyzji 
pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 400 kW w miejscowości Dubienka. 
  
 

II. Wyniki finansowe Emitenta za luty 2014 
 
W lutym 2014 roku Spółka zanotowała przychód rzędu 498 444,00 zł.  
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III. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w lutym 2014 
 
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 7/2014 13 lutego 2014 
Zawarcie umowy kupna udziałów spółki SPV 

ENERGIA sp. z o.o. 

RB 8/2014 13 lutego 2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2014 roku 

RB 9/2014 24 lutego 2014 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. 

RB 10/2014 25 lutego 2014 Podwyższenie kapitału w spółce zależnej 

 

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

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

Emitent w lutym pracował nad strategią związaną z planowaniem, instalowaniem i 
uruchamianiem farm fotowoltaicznych zgodnie z celem zaplanowanym i opisanym w 
Dokumencie Informacyjnym.  
 
W związku z powyższym 13 lutego 2014 roku Novavis S.A. zakupiła 100% udziałów w spółce 
SPV ENERGIA sp. z o.o. Spółka celowa realizuje projekt elektrowni fotowoltaiczej o mocy 400 
kW w miejscowości Dubienka. Posiada umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej "PGE 
Dystrybucja S.A." oraz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. 

 
V. Kalendarz inwestora 

 
W marcu 2014 roku Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem 
prawidłowych relacji inwestorskich. 

http://www.relacje.novavis.pl/raport/48/rb-42014-raport-miesieczny-novavis-sa-za-grudzien-2013-roku

