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Raport bieżący 27/2014 

 

 

 

 

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

1 kwietnia 2014 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 
nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu 
priorytetowego o nazwie „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) 
BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Celem programu jest 
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji 
wykorzystujących OZE. Możliwe jest finansowanie między innymi systemów 
fotowoltaicznych o mocy od 200 kWp do 1 MWp. Całkowita dostępna alokacja wynosi 420 
000 000,00 mln zł. 
 
Główne warunki dofinansowania w programie BOCIAN są następujące: 

1. kwota pożyczki może wynosić od 2 do 40 milionów złotych, 
2. oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie 

mniej niż 2%, 
3. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych, 
4. pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej 

planowanej wypłaty transzy pożyczki, 
5. przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych 

liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od 
daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 

6. pożyczka nie podlega umorzeniu. 
 
2 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu 
ustawy o OZE w wersji 6.3., która datowana jest na dzień 28.03.14 r. Oprócz powyższego 
projektu udostępniona została także "Informacja dotyczącą zmian merytorycznych 
wprowadzonych do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w wyniku prac Komisji 
Prawniczej" oraz projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki regulującego działalność 
mikroinstalacji OZE.  
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Również w kwietniu nastąpiły zmiany zasad importu do Europy chińskich paneli 
fotowoltaicznych. W związku z kwartalną weryfikacją poziomów cenowych paneli PV 
prowadzoną przez Komisję Europejską na podstawie indeksu cen modułów fotowoltaicznych 
opracowywanego przez analityków Bloomberg, minimalna cena importu chińskich paneli 
fotowoltaicznych została obniżona z 0,56 €/Wp do 0,53 €/Wp.  
 
15 kwietnia bieżącego roku Rząd przyjął projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2014-2020, powstały w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady Europy nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW).  
 
W sumie na realizację inwestycji w programie PROW 2014-2020 przeznaczona została kwota 
ponad 13,5 miliardów euro. Jedno z uwzględnionych poddziałań zatytułowane zostało 
„Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
(poddziałanie 7.8.1. PROW 2014-2020). Beneficjentami mogą być gminy, związki gminne oraz 
spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (JST). 
 
W dniu 4 kwietnia bieżącego roku podpisana została umowa dystrybucyjna ze spółką 
"WARMar Marcin Michalski" ("WARMar"). 
 
"WARMar" jest sprzedawcą i instalatorem podłogowych mat i folii grzewczych, termostatów, 
infrapaneli, grzejników konwektorowych oraz promienników przemysłowych. Jest 
autoryzowanym dystrybutorem folii grzewczych CALEO (instalowanych jako ogrzewanie 
podłogowe bezpośrednio pod panele podłogowe) firmy BVF Polska Sp. z o.o., należącej do 
grupy BVF Heating Solutions, posiadającej przedstawicielstwa w ośmiu krajach europejskich 
oraz wielu odbiorców w Ameryce. Misją firmy jest tworzenie systemów grzewczych 
przyjaznych dla środowiska, korzystających z odnawialnych źródeł energii i tym samym 
niezależnych od cen energii. 
 
"WARMar Marcin Michalski" działać będzie w zakresie sprzedaży, montażu i promocji 
asortymentu dystrybuowanego przez Emitenta oraz propagowaniu wiedzy z zakresu 
odnawialnych źródeł energii w Polsce. Podpisana umowa dystrybucyjna jest kolejnym 
krokiem Novavis S.A. w drodze do stworzenia ogólnopolskiej sieci dystrybutorów. 
 
14 kwietnia Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu 
miesięcznego za marzec 2014 r. 
 
22 kwietnia 2014 roku Emitent otrzymał informację o tragicznej śmierci jednego z Członków 
Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Spółka zapewniła, iż skład Rady Nadzorczej zostanie 
uzupełniony w najbliższym możliwym terminie. 
 
W dniu 24 kwietnia 2014 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej Novavis S.A. zbyła 
2649730 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści) 
akcji na okaziciela „TALARS” Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 
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groszy) każda. Łączna kwota transakcji wyniosła 795 000,00 zł (słownie: siedemset 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złoty). 
  
Jak Emitent informował w raporcie bieżącym numer RB 16/2014 z dnia 28 marca bieżącego 
roku, powyższe akcje zostały nabyte w celu ich dalszej sprzedaży po wyższej cenie do końca 
2014 roku, w związku z czym akcje "TALARS" S.A. zostały ujęte w bilansie jako inwestycje 
krótkoterminowe w pozycji „inne papiery wartościowe”. Powyższa transakcja została 
zawarta w celu korzystnego ulokowania posiadanych wolnych środków finansowych do 
czasu rozpoczęcia ich wykorzystywania na realizację planowanych inwestycji Spółki, o 
których Spółka informowała. 
  
W związku z transakcjami zbycia akcji, o których mowa powyżej, Emitent oświadczył, iż nie 
posiada już żadnych akcji „TALARS” S.A. 
  
Na powyższych transakcjach Spółka uzyskała zysk rzędu 15%. 
 
Dnia 25 kwietnia Zarząd Novavis S.A. podał do publicznej wiadomości treść uchwał 
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. 
 
Zarząd Spółki poinformował jednocześnie, iż w ramach Uchwał podjętych na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 25 kwietnia 2014 r. dokonano zmian 
Statutu Spółki (Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVAVIS Spółka 
Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania 
zmian w Statucie Spółki). 
 
Ponadto Emitent poinformował, iż w dniu 25 kwietnia 2014 roku Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 12 w sprawie w sprawie dokonania zmian w składzie 
Rady Nadzorczej, w tym powołania Pana Andrzeja Henryka Laskowskiego do składu Rady 
Nadzorczej Spółki w charakterze Członka Rady Nadzorczej. 
  
Pan Andrzej Henryk Laskowski od lat związany jest z rynkiem budowlanym, pracując między 
innymi jako doradca inwestycyjny i konsultant. W latach 1993 – 2000 piastował stanowisko 
Prezesa, a następnie wiceprezesa Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa. 
Wydał szereg publikacji (między innymi w Rzeczpospolitej, Materiałach Budowlanych, 
Gazecie Bankowej i Tygodniku Profile) z zakresu instrumentów finansowych w 
budownictwie, systemów dystrybucji materiałów budowlanych, banków hipotecznych i 
instytucji kredytowych. Jest autorem publikacji książkowej pt. "Historia i współczesność 
instytucji kredytu hipotecznego w Polsce". Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. 
Działa społecznie i charytatywnie. 
  
Najważniejsze pełnione funkcje to członek Zarządu Banku Rozwoju Budownictwa 
Mieszkaniowego S.A., specjalista w zakresie kompleksowej obsługi dużych programów 
inwestycyjnych w REAS Konsulting, prezes i wiceprezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
Budownictwa, członek Zarządu "Mostostalu Warszawa" S.A. Wiceprezes Zarządu spółki 
telekomunikacyjnej Hawe S.A. oraz Wiceprezes Zarządu i Prokurent "Hydrobudowy Śląsk" 
S.A. 
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 Ponadto zasiadał w radach nadzorczych następujących podmiotów: Wojcieszowianka S.A. 
(Członek), Gastel Żurawie Wieżowe S.A. (Członek), PBT Hawe Sp. z o.o. (Przewodniczący), 
Energopol Ukraina S.A. (Członek), HAWE S.A. (Członek), NFI Octava S.A. (Członek), Zespół 
Certyfikacji ITB (Wiceprzewodniczący), Narodowa Agencja Poszanowania Energii (Członek), 
Rada Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (Prezes i Wiceprezes) oraz Bank 
Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A. (Sekretarz) 
  
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Laskowski: 

 nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Novavis S.A. jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  

 nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy o KRS. 

 
II. Wyniki finansowe Emitenta za kwiecień 2014 

 
W kwietniu 2014 roku Spółka zanotowała przychód rzędu 821 608,35 zł.  
 

III. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w kwietniu 2014 
 
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 18/2014 7 kwietnia 2014 
Podpisanie umowy dystrybucyjnej z "WARMar 
Marcin Michalski" 

RB 19/2014 14 kwietnia 2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2014 

RB 20/2014 22 kwietnia 2014 Śmierć Członka Rady Nadzorczej spółki Novavis S.A. 

RB 21/2014 25 kwietnia 2014 Sprzedaż aktywów finansowych o istotnej wartości 

RB 22/2014 25 kwietnia 2014 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 25 
kwietnia 2014 r. 

RB 23/2014 28 kwietnia 2014 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 3/2014 25 kwietnia 2014 
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Novavis S.A. z dn. 25.04.2014r. 
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IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

Emitent w kwietniu prowadził dalsze działania mające na celu przygotowanie terenu pod 
budowę pierwszej instalacji fotowoltaicznej o mocy 400 kW, która zlokalizowana będzie w 
Dubience w województwie lubelskim. W kwietniu przeprowadzona została wycinka drzew 
znajdujących się na terenie przyszłej farmy fotowoltaicznej. 

 
V. Kalendarz inwestora 

W dniach od 13 do 15 maja bieżącego roku Novavis S.A. weźmie udział w Międzynarodowych 
Targach Energii Odnawialnej GREENPOWER w Poznaniu. Udział w jednym z największych 
branżowych wydarzeń targowych w Polsce jest okazją by dotrzeć do grona nowych klientów i 
przedstawić im pełną ofertę produktową Emitenta i jego partnerów. 
 
14 maja 2014 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 roku. 
 
Ponadto w maju 2014 roku Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z 
utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 


