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

Na początku września 2014 roku, podczas Forum ekonomicznego w Krynicy odbyła się 
debata „Pożyczać czy dotować – dylematy finansowania ekologii w Polsce i na świecie”. 
Jednym z uczestników panelu była prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
Małgorzata Skucha, która przedstawiła pomysł na finansowanie inwestycji OZE w latach 
2014-2020. Dotychczas główną formą finansowania przyznawaną przez fundusz były dotacje, 
które w 2012 roku stanowiły 80% działalności podmiotu. Teraz NFOŚiGW chce zmienić tę 
proporcję i postawić na zwrotną formę finansowania. Już w 2016 roku pożyczki mają 
stanowić 65%, zaś do roku 2020 aż 85% pomocy finansowej funduszu. Budżet programu to 
600 mln zł, z czego 450 mln zł zostanie udostępnione w formie niskooprocentowanych 
pożyczek, a 150 mln zł w formie dotacji. Pierwsza, pilotażowa transza środków przewidziana 
na lata 2014-15 wyniesie 300 mln zł. 
 
We wrześniu bieżącego roku Komisja Europejska zaktualizowała strategię energetyczno-
klimatyczną Unii Europejskiej. Kluczową zmianą jest podniesienie celu udziału energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 r. 
Nowy zapis mówi o 30procentowym udziale zielonej energii w miksie, nie zaś 27% jak 
sugerowała wcześniej Komisja Europejska. Cel ten jest wiążącym na poziomie 
wspólnotowym. 
 
15 września odbyło się publiczne wysłuchanie projektu ustawy o odnawialnych źródłach 
energii procedowanej przez Sejm. W trwającym przeszło trzy godziny spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele różnych środowisk, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystąpieniami. 
Projekt ustawy o OZE wróci teraz na obrady sejmowej komisji energetyki i surowców 
energetycznych, która zapozna się ze wszystkimi uwagami wniesionymi podczas publicznego 
wysłuchania i debaty.  
 
16 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy z 
4 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska: dolnośląskim, małopolskim, pomorskim i 
zachodniopomorskim. Przedmiotem umów jest uruchomienie w powyższych 
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województwach finansowania mikroinstalacji OZE z programu "Prosument", które dostępne 
będzie jedynie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (wyjątkiem jest fundusz ze 
Szczecina, w którym obsługiwane będą także osoby fizyczne). Cztery wojewódzkie fundusze 
otrzymają na ten cel łącznie 63 mln zł, z czego dolnośląski dostanie 25 mln zł, 
zachodniopomorski 22 mln zł, małopolski 10 mln zł, zaś pomorski 6 mln zł.  
 
W dniu 23 września podczas posiedzenia sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i 
surowców energetycznych podjęta została próba powołania sejmowej podkomisji ds. 
rozpatrywania projektu ustawy o OZE. Pierwsza próba jej powołania zakończyła się 
niepowodzeniem, lecz udało się to 25 września. Pod koniec omawianego miesiąca poseł 
Andrzej Czerwiński zapewnił, że parlamentarne prace nad ustawą o OZE planowo zakończą 
się wraz z końcem listopada. Dzięki temu prezydent powinien podpisać ustawę jeszcze w 
2014 roku, a pierwsze aukcje energii pochodzącej z OZE mają szanse odbyć się zgodnie z 
rządowym harmonogramem, czyli w styczniu 2016 roku. 
 
11 września 2014 roku Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy o współpracy z 
firmą Euro R.B.R. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
W ramach zawartego porozumienia, strony postanowiły inicjować działania związane z 
działalnością inwestycyjną, dystrybutorską oraz integratorską w zakresie odnawialnych 
źródeł energii, w szczególności fotowoltaiki. Dodatkowo Euro R.B.R. sp. z o.o. udzieli swoich 
kompetencji i wparcia do pozyskania środków finansowych bezpośrednio dla Emitenta z 
funduszy kapitałowych oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
 
Euro R.B.R. sp. z o.o. prowadzi oficjalną działalność reprezentacyjną firm włoskich na terenie 
Polski oraz posiada doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału pochodzącego z zagranicznych 
instytucji finansowych. Podpisanie dokumentu o współpracy pomiędzy Spółką a Euro R.B.R. 
sp. z o.o. jest realizacją strategii inwestycyjnej Emitenta, opartej o budowę i eksploatację 
dużych projektów inwestycyjnych związanych z fotowoltaiką.  
 
12 września Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu 
miesięcznego za sierpień 2014 r. 
 
W dniach od 16 do 18 września przedstawiciele Spółki wzięli udział w Międzynarodowych 
Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB, które odbyły się w Bielsko-Białej. Podczas 
targów można było poznać cały asortyment Novavis S.A. oraz produkty jej partnerów 
handlowych. 
 
W dniu 23 września bieżącego roku podpisana została umowa na realizację części 
projektowej inwestycji farmy fotowoltaicznej o mocy około 10 MW. Inwestycja 
zlokalizowana będzie w regionie Polski Wschodniej. 
  
Emitent zgodnie z zapisami umowy zobowiązał się do uzgodnienia z regionalnym operatorem 
energetycznym specyfikacji przyłącza do sieci elektroenergetycznej i wykonania kompletnej 
dokumentacji projektowej. Będzie ona zawierać między innymi uzgodnienia środowiskowe, 
badania geologiczne i prace projektowo-budowlane konieczne do uzyskania prawomocnej 
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decyzji o pozwoleniu na budowę. W gestii Spółki leży również uzyskanie dla Zamawiającego 
koncesji na odsprzedaż energii wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Ponadto 
Emitent zobowiązał się wskazać najlepsze rozwiązania techniczne (w tym panele PV, 
inwertery, systemy montażowe, okablowanie i inne) oraz zaprojektować całą instalację w 
oparciu o zaproponowane rozwiązania. 
  
Z uwagi na złożoność projektu Novavis S.A. na wniosek Zamawiającego przeprowadzi 
konsultacje na temat udziału w projekcie partnerów oraz inwestorów strategicznych. 
  
Całkowity koszt przygotowania powyżej wspomnianej dokumentacji opiewa na 2 000 000,00 
zł (dwa miliony złotych) i będzie wypłacany w transzach proporcjonalnie do wykonanych 
zadań zgodnie z umową. Strony określiły przewidywany termin zakończenia formalnej fazy 
projektu na IV kwartał 2015 roku.    
  
25 września 2014 roku Zarząd Novavis S.A. podjął uchwałę w sprawie zaktualizowania 
strategii Spółki na lata 2015 –2018, która pierwotnie opublikowana została w Dokumencie 
Informacyjnym. Zarząd wnosi o poszerzenie Grupy Kapitałowej Novavis o nowe podmioty (w 
tym jeden wyodrębniony z jej struktury) oraz formułuje cele w następujących obszarach:  
 

1. Działalność inwestycyjno-doradcza: Pozyskiwanie finansowania na projekty OZE 
poprzez współpracę zarówno z partnerami branżowymi, finansowymi, 
pozyskiwanymi do poszczególnych projektów, jak i poprzez instrumenty dłużne oraz 
środki z funduszy unijnych. 
 

2. Wykonawstwo średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych, poprzez posiadaną w 
strukturze Grupy firmę zależną z kompetencjami projektowo-wykonawczymi w 
segmencie PV. Działanie to przyczyni się to do obniżenia kosztów budowy własnych 
instalacji oraz poprzez realizację zewnętrznych zleceń wypracuje dodatkowe 
przychody i zyski dla Grupy Kapitałowej Emitenta. 
 

3. Wyodrębnienie Spółki VOOLT sp. z o.o. jako ważnego ogniwa w strukturze 
przychodów Grupy. Odpowiadać będzie ona za cały kanał detalicznej dystrybucji 
produktów będących w asortymencie Novavis S.A. Nowa spółka koncentrować będzie 
się w szczególności na grupie „prosumentów” jako potencjalnych odbiorców mikro i 
małych instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo oferować będzie produkty 
finansowania tych instalacji, w tym kredyt, leasing, dzierżawę dachów oraz dotacje. 
Dotychczasowa oferta handlowa zostanie wzbogacona o asortyment związany z 
szeroko pojętą elektryką i energetyką. Obecne elektroniczne kanały dystrybucji 
(platforma sprzedażowa E-VOOLT oraz profile spółki na portalach Allegro i Aleo) będą 
aktywnie promowane i wsparte sprzedażą bezpośrednią przez wykwalifikowanych 
handlowców. 

 

Według przewidywań Grupy RWE, małe instalacje fotowoltaiczne w Polsce powinny 
produkować do roku 2030 około 12 TWh energii rocznie. Emitent szacuje, że uda mu się w 
ten sposób zwiększyć przychody Grupy Kapitałowej Novavis o kilka milionów w skali roku. 
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Zarząd przedłoży zaktualizowaną strategię Spółki do dnia 30 października bieżącego roku 
Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. 
26 września 2014 roku podpisana została umowa na montaż pięciu fotowoltaicznych 
instalacji dachowych o łącznej mocy 93,7 kW na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Modzelewskiego” w Warszawie, wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem instalacji. 
   
Wykonawcą instalacji będzie konsorcjum, w którego skład wchodzi Emitent (lider 
konsorcjum) wraz ze spółką Helios Group sp. z o.o. – dystrybutorem rozwiązań Novavis S.A. 
  
Ustalona cena z tytułu wykonania niniejszej umowy opiewa na 539 887,90 złotych brutto. 
Realizacja inwestycji odbędzie się po uzyskaniu przez Spółdzielnię środków z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Wspieranie rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii Prosument (część 4) – linia dofinansowania z przeznaczeniem na 
zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. 
 
Zarząd Spółki Novavis S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 30 września 2014 roku umowy 
z firmą Bravet sp. z o.o. na zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni 
fotowoltaicznej na terenach składowiska odpadów paleniskowych w Rudzie Śląskiej przy ul. 
Mikołowskiej. Tereny są pozostałością po niedziałającej Elektrowni Halemba. Nieruchomość 
objęta została planem rekultywacyjnym kładącym nacisk na innowacyjność przedsięwzięcia i 
proekologiczne inwestycje. 
  
Zrekultywowana nieruchomość pozwoli na zaprojektowanie i wybudowanie na jej terenie 
elektrowni fotowoltaicznej o docelowej mocy 80 MW. Planowana inwestycja wyprodukuje 
rocznie około 75000 MWh energii elektrycznej i ograniczy emisję dwutlenku węgla do 
atmosfery o 67 ton rocznie. Roczna wartość wyprodukowanej energii wyniesie około 46 000 
000,00 złotych. 
 

II. Wyniki finansowe Emitenta za wrzesień 2014 
 
We wrześniu 2014 roku Spółka Novavis S.A. zanotowała przychód rzędu 103 444,00 zł.  
 

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

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 46/2014 11 września 2014 
Podpisanie umowy o współpracy z  

Euro R.B.R. sp. z o.o. 

RB 47/2014 12 września 2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2014 

RB 48/2014 23 września 2014 Podpisanie istotnej umowy 

RB 49/2014 25 września 2014 
Aktualizacja strategii inwestycyjnej na  

lata 2015-2018 
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RB 50/2014 26 września 2014 
Podpisanie umowy na wykonawstwo  

instalacji fotowoltaicznych 
 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 
 

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

30 września 2014 roku podpisana została umowa na wykonawstwo farmy fotowoltaicznej w 
miejscowości Dubienka w województwie lubelskim. Projekt prowadzony jest przez spółkę 
SPV ENERGIA sp. z o.o., która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlega 
konsolidacji w raportach kwartalnych. Budowa farmy fotowoltaicznej w Dubience jest 
jednym z kluczowych celów emisyjnych zawartych w Dokumencie Informacyjnym Emitenta. 
 
 Wykonawcą części prac, dotyczącej dostarczenia i montażu 1600 modułów fotowoltaicznych 
o mocy 250 Wp, inwerterów i systemów montażowych do instalacji farmy fotowoltaicznej o 
mocy 400 kW została spółka KRD Global Group sp. z o.o. Jest to międzynarodowy podmiot 
doświadczony w realizacji dużych inwestycji związanych z budową farm fotowoltaicznych na 
całym świecie. Firma posiada zaplecze produkcyjno-realizatorskie, a także współpracuje z 
podmiotami inwestycyjnymi. 
  
Strony umowy ustaliły, że wysokość wynagrodzenia za wykonaną usługę wraz z montażem 
wynosi 1 310 400 złotych netto, która zapłacona zostanie w dwóch transzach – do 31 marca 
2015 roku oraz do 31 grudnia 2016 roku. Termin rozpoczęcia wykonania instalacji strony 
ustaliły na 31 marca 2015 roku, zaś termin zakończenia na 30 maja 2015 roku. 
  
We wrześniu bieżącego roku Emitent podpisał umowę na montaż pięciu fotowoltaicznych 
instalacji dachowych o łącznej mocy 93,7 kW na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Modzelewskiego” w Warszawie. Jest to kolejna planowanych przez Spółkę umów w 
programie „Zielone Spółdzielnie”, który został opisany w Dokumencie Informacyjnym 
Emitenta jako jeden z celów strategicznych (punkt 4.16.4. Dokumentu Informacyjnego 
Novavis S.A. - Program „Zielone Spółdzielnie”, strona 53). Celem programu jest zmniejszenie 
energochłonności w budynkach spółdzielni mieszkaniowych poprzez wykonywanie instalacji 
fotowoltaicznych, działających jako dodatkowe wspomaganie elektryczne dla części 
wspólnych w budynkach (mające na celu między innymi oświetlenie korytarzy, garaży 
podziemnych, wind czy oświetlenie zewnętrzne). 
 

V. Kalendarz inwestora 
 

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


