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Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za  
grudzień 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 grudnia do Komisji Europejskiej przekazany został projekt Programu 
Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020, opracowany przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ustalony przez resort budżet ma wynieść 27,4 mld 
euro, z czego 2,85 mld euro przeznaczone zostanie na finansowanie inwestycji w sektorze 
energetycznym, w tym między innymi na projekty związane z produkcją energii ze źródeł 
odnawialnych i rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Przed świętami Bruksela 
przychyliła się do przedłożonego projektu, w związku z czym POIŚ stanie się największym 
programem w nowej pespektywie finansowej. 
 

Z grudniowej wypowiedzi ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego wynika, że 
udział energii wyprodukowanej przez instalacje OZE w krajowym miksie energetycznym ma 
nadal rosnąć po 2020 roku. Rząd Donalda Tuska przewidywał wykonanie obowiązkowego 
unijnego celu 15% do roku 2020, zaś Rząd Ewy Kopacz może zmienić to stanowisko w 
związku z przyjęciem nowych celów Unii Europejskiej na 2030 rok. Obecnie udział OZE w 
polskim miksie energetycznym wynosi 11,25%.  
 

11 grudnia rzecznik Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że Polska może być ukarana za 
niewdrożenie w planowanym terminie postanowień unijnej dyrektywy o wykorzystaniu 
źródeł odnawialnych w energetyce kraju członkowskiego. Zdaniem rzecznika wysokość kary 
za niewdrożenie dyrektywy powinna wynieść 61 tys. euro za każdy dzień opóźnienia. Na 
wprowadzenia zmian w prawie krajowym Polska miała czas do grudnia 2010 r. W zeszłym 
roku o nałożenie kary wnioskowała Komisja Europejska, sugerując jej wysokość na kwotę 
ponad 133 tys. euro za każdy dzien zwłoki w przyjęciu przez Polskę ustawy o OZE.  
 

12 grudnia na te doniesienia odpowiedział wicepremier i minister gospodarki Janusz 
Piechociński. Poinformował on opinię publiczną, że ustawa o odnawialnych źródłach energii 
powinna wejść w życie najpóźniej w lutym 2015 r. W grudniu prace nad ustawą o OZE 
znajdowały się na etapie nadzwyczajnej komisji ds. energetyki powołanej przez Sejm RP. 
Zgodnie z informacjami specjalnie powołana do tego celu podkomisja zakończyła 
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procedowanie projektu ustawy. Finalnie 16 grudnia bieżącego roku sejmowa komisja ds. 
energetyki i surowców energetycznych przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach 
energii w pierwszym czytaniu. Ustawa trafi pod obrady Senatu w momencie, w którym cały 
Sejm zagłosuje podobnie jak posłowie wchodzący w skład komisji. 
 

W dniu 3 grudnia 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęło Memorandum Inwestycyjne 
(„Memorandum”). Emitent niniejszym podpisał Memorandum z North China Power 
Engineering Co., Ltd. („NCPE”), które jest częścią China Power Engineering Consulting Group 
z siedzibą w Pekinie, Chiny, zarejestrowaną zgodnie z prawem chińskim w rejestrze pod 
numerem: 100000000010727 (10-9). 
  
Realizując załażenia strategii opublikowanej w komunikacie RB 62/2014, Emitent sygnował 
umowę dotyczącą współpracy przy realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych, o 
których Zarząd Novavis S.A. informował w komunikatach RB 48/2014 oraz RB 51/2014. 
  
W ramach podpisanego porozumienia NCPE wystąpi o przyznanie linii kredytowej z 
chińskiego banku na 85% wartości kontraktu ЕРС pod budowę elektrowni fotowoltaicznej w 
Rudzie Śląskiej – Halemba.  Moc elektrowni szacuje się docelowo na 70 MW, przy założeniu 
wartości inwestycji około 70 milionów euro (trwają szczegółowe prace nad końcowym 
kosztorysem). Współpraca pomiędzy stronami dotyczy wymienionych w komunikatach 
projektów oraz nowych projektów z segmentu energetyki, w tym związanych bezpośrednio z 
OZE. Model współpracy oraz zaangażowanie NCPE w projekty zostaną zdefiniowane w 
okresie trzech do sześciu miesięcy (doprecyzowanie i wynegocjowanie warunków). NCPE 
przewiduje swój udział na poziomie zarówno finansowania inwestycji, jak też przy tworzeniu 
konsorcjów wykonawczych z udziałem spółek Grupy Kapitałowej Novavis. Potencjał 
własnego zaangażowania North China Power Engineering Co., Ltd. w wymienionych 
inwestycjach to 60 mln euro. 
 

4 grudnia 2014 roku Zarząd Novavis S.A. podał do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 4 
grudnia 2014 r. 
 
Zarząd poinformował, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 4 grudnia 2014 r. dokonano zmian Statutu Spółki 
(Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki). 
 

Stosownym komunikatem ESPI z dnia 4 grudnia Zarząd Novavis S.A. przekazał do 
publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 4 grudnia 2014 r. 
 
Obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było trzech akcjonariuszy, 
posiadających w sumie 1750000 akcji, które uprawniają do wykonania 1750000 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 63,64% kapitału akcyjnego Spółki. 
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Ponadto w dniu 4 grudnia 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
podjęło Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej, w tym powołania Pana Andrzeja Sadowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki 
w charakterze Członka Rady Nadzorczej. 
 
Pan Andrzej Sadowski (ur. 1963) jest założycielem i wiceprezydentem Centrum im. Adama 
Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce (1989), jednym z założycieli Zespołu 
Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną na Uniwersytecie Warszawskim (1984-1989), 
współzałożycielem i członkiem zarządu Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie (1986–
1989). Wraz z Mirosławem Dzielskim i Aleksandrem Paszyńskim założył i piastował funkcję 
członka zarządu Akcji Gospodarczej (1988-1989). Był jednym z założycieli (1996) i członkiem 
Zarządu Transparency International Polska (do 2003).  
 
Pan Andrzej Sadowski piastował stanowisko Członka Narodowej Rady Rozwoju przy 
Prezydencie RP (2009-2010). Jest Członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad 
Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2009-), Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Lorek & Pawlak Family Office (2012-), Założycielem i prezydentem Rady 
konfederacji pracodawców URBI – Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego (2014-). 
 
W 2014 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za propagowanie przedsiębiorczości. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Sadowski: 
- 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. 

 
W dniu 4 grudnia 2014 roku Emitent dokonał zakupu dziewięćdziesięciu procent 

udziałów w spółce CAC PV sp. z o.o. („CAC PV”). Transakcja dotyczyła zakupu 27 000 
udziałów po cenie nominalnej 50 złotych za każdy udział. Zakup CAC PV jest związany z 
realizacją strategii opublikowanej w komunikacie bieżącym numer RB 62/2014 z dnia 25 
listopada bieżącego roku.  
 
Spółka CAC PV sp. z o.o. istnieje od 2010 roku i dysponuje kompetencjami w zakresie 
projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych. Posiada wykfalifikowaną kadrę z 
niezbędnymi uprawnieniami. Emitent od początku swojej działalności współpracował z CAC 
PV zlecając firmie prace planistyczne i projektowe dla realizacji projektów fotowoltaicznych.  
 
Kompetencje nowo zakupionej spółki wypełniają zadania konsorcjów wykonawczych (RB 
63/2014), które Emitent określił w zaktualizowanej strategii rozwoju na lata 2015 - 2018. 
Ponadto dzięki umowie nabycia udziałów, Spółka Novavis S.A. stała się większościowym 
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udziałowcem firmy posiadającej pełne kompetencje w zakresie serwisu i eksploatacji 
technicznej rozwiązań fotowoltaicznych – zarówno własnych, jak i tych pozyskanych z rynku.  
 
Zakup udziałów w spółce objął również prowadzony przez CAC PV projekt budowy 
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 500 kW, na który firma CAC PV posiada decyzję o 
warunkach zabudowy. CAC PV w wyniku transakcji wyzbył się również na rzecz NOVAVIS S.A. 
udziałów w nowopowstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w organizacji, nie 
rozpoczęła działalności), na bazie której Emitent od 1 lutego 2015 roku będzie rozwijał 
działalność operacyjną VOOLT sp. z o.o. realizując założenia zaktualizowanej strategii.  
 
Zgodnie z zapisami umowy przejęcie udziałów nastąpiło z dniem 1 stycznia 2015 roku, zaś 
termin rozliczenia transakcji Strony ustaliły do 31 grudnia 2015 roku. 
 

8 grudnia bieżącego roku Zarząd poinformował, iż Spółka w dniu 22 października 
2014 roku otrzymała zarządzenie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w sprawie zwrotu wniosku 
Emitenta o zarejestrowanie emisji akcji serii D wraz za zmianami w statucie. 
 
Sąd zarządzeniem z dnia 22 października dokonał zwrotu wniosku w przedmiocie 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze uchwały zarządu. 
Referendarz wskazał, iż zmiany te nie mogły być zarejestrowane biorąc pod uwagę obecne 
zapisy statutu Emitenta. 
  
Od momentu złożenia wniosku w dniu 1 sierpnia 2014 roku, Zarząd Spółki był w kontakcie z 
Sądem i stał na stanowisku popartym opinią prawną, że zapis statutu Emitenta §7 ust. 7.6. 
mówiący, że „Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na 
zasadach wynikających z art. 444 - 447 k.s.h.” jest zapisem wystarczającym do dokonania 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego. 
  
W związku ze zwrotem wniosku o rejestrację akcji serii D Zarząd dokonał zwrotu wpłat na 
akcje serii D. Powyższy zwrot środków nie ma wpływu na zaprezentowane dane za III kwartał 
2013 roku opublikowane raportem EBI numer RK 61/2014 ze względu na fakt, że wpłaty na 
akcje ze względów ostrożnościowych (możliwości wystąpienia odmowy rejestracji akcji) były 
księgowane na kontach pozabilansowych, a środki znajdowały się na osobno 
wyodrębnionym koncie, tak by w przypadku odmowy rejestracji akcji serii D Emitent był w 
stanie niezwłocznie dokonać zwrotu środków. Akcjonariusze, którzy uczestniczyli w 
subskrypcji akcji serii D deklarują zainteresowanie objęciem akcji serii D w oferowanej 
wcześniej ilości i wartości po wprowadzeniu i zarejestrowaniu przez Sąd zmian w statucie, 
które umożliwią przeprowadzenie tej emisji. 
  
W związku z powyższym Zarząd Novavis S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 4 grudnia bieżącego roku i Uchwałą numer 6 
dokonało uzupełnienia statutu Spółki o punkty niezbędne do podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii D przyszłą uchwałą zarządu. Spółka złożyła w dniu 8 
grudnia wniosek do Sądu o dokonanie zmian uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 
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Nie publikując informacji najpóźniej w dniu 23 października bieżącego roku o otrzymanym 
zarządzeniu od Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka naruszyła obowiązek informacyjny w 
zakresie terminowej publikacji raportu bieżącego o wszelkich okolicznościach lub 
zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub 
finansową Emitenta. Zarząd Spółki Novavis S.A. podejmie odpowiednie kroki, by zapobiec 
podobnym sytuacjom w przyszłości. 

 
9 grudnia 2014 roku Zarząd Novavis S.A. poinformował o przedterminowym 

zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii A. 
Przedmiotem emisji było 3000 (trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii A, trzyletnich, 
niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja. 
Oprocentowanie obligacji jest stałe w wysokości 8% w skali rocznej. Kupon jest wypłacany 
półrocznie. 

 
12 grudnia Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść 

raportu miesięcznego za listopad 2014 r. 
 
W dniu 18 grudnia 2014 roku podpisana została umowa z firmą Biogazownia 

Myślibórz sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu. 
  
Celem umowy jest współpraca pomiędzy Stronami w zakresie doradztwa przy projekcie 
budowy biogazowi Myślibórz. Doradztwo obejmuje zarówno aspekty techniczne jak i 
ekonomiczne. Emitent zobowiązuje się doradzać w pozyskaniu partnera ekonomicznego lub 
branżowego oraz na etapie budowy biogazowi Myślibórz. 
  
Dokonanie transakcji sprzedaży projektu lub pozyskania środków na jego rozwój stanowić 
będzie podstawę wypłaty prowizji dla Novavis S.A.. Emitent zakłada również udział w etapie 
budowy poprzez swoją spółkę CAC PV sp. z o.o.. 
  
Biogazownia Myślibórz sp. z o.o. jest spółką celową, która będzie zaopatrywała Myślibórz w 
energię cieplną i elektryczną. Spółka dysponuje terenem pod budowę instalacji oraz ma 
podpisane umowy współpracy z dostawcami substratów i odbiorców bionawozu oraz z 
lokalnym przedsiębiorstwem energii cieplnej na sprzedaż ciepła do sieci miejskiej. 
Pozwolenie na budowę uzyskane będzie w połowie 2015 r. Szacowana wartość nakładów 
inwestycyjnych to 40 milionów złotych. 
  
Model wypracowany w Myśliborzu będzie powielany w innych regionach Polski jako lokalna 
elektrociepłownia bazująca na odnawialnych źródłach energii. 
  

W dniu 23 grudnia 2014 r. Zarząd Spółki otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały numer 1460/2014 (z dnia 23 
grudnia 2014 roku) o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
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NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Novavis S.A., o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, 
2) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B. 
  
Finalnie pierwszy dzień notowania akcji serii A i B przypadł na dzień 5 stycznia 2015 roku. 
 

W dniu 30 grudnia 2014 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały numer 1473/2014 (z dnia 30 grudnia 
2014 roku) o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 3.000 (trzech 
tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Novavis S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł 
(jeden tysiąc złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
 
Finalnie pierwszy dzień notowania obligacji serii A przypadł na dzień 12 stycznia 2015 roku. 
 

II. Wyniki finansowe Emitenta za grudzień 2014 
 
W grudniu 2014 roku Spółka Novavis S.A. zanotowała przychód rzędu 124 189,88 zł.  
 

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

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 63/2014 3 grudnia 2014 
Podpisanie “Memorandum” z North China Power 

Engineering Co., Ltd. 

RB 64/2014 4 grudnia 2014 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A.  

w dniu 4 grudnia 2014 r. 

RB 65/2014 4 grudnia 2014 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej 

RB 66/2014 5 grudnia 2014 
Zawarcie umowy kupna udziałów spółki  

CAC PV sp. z o.o. 

RB 67/2014 8 grudnia 2014 
Odmowa rejestracji akcji serii D i incydentalne 

naruszenie obowiązku informacyjnego 

RB 68/2014 9 grudnia 2014 
Zakończenie subskrypcji i przydział  

obligacji serii A 

RB 69/2014 12 grudnia 2014 Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2014 

RB 70/2014 18 grudnia 2014 
Podpisanie umowy z Biogazownia  

Myślibórz sp. z o.o. 

RB 71/2014 23 grudnia 2014 

Wprowadzenie do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na 

okaziciela serii A oraz B 
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RB 72/2014 31 grudnia 2014 
Wprowadzenie do alternatywnego systemu 

obrotu na Catalyst obligacji serii A 
 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 10/2014 4 grudnia 2014 
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 04.12.2014 r. 

  

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

W grudniu 2014 roku pracownicy Spółki złożyli wymagane uzupełnienia do wniosku w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w gminie Łoniów. Do 
wniosku dołączone zostały dodatkowe informacje na temat skali przedsięwzięcia (dokładna 
ilość paneli fotowoltaicznych, opis konstrukcji i innych elementów składowych instalacji), 
dokładne usytuowanie przedsięwzięcia wraz z załącznikiem graficznym, oraz opis sposobu 
wykonania prac budowlanych. Jest to jeden z kroków w realizacji zlecenia opisanego przez 
Emitenta w raporcie bieżącym numer RB 54/2014 z dnia 4 października. Umowa ta zakłada 
wykonanie dokumentacji farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Jasienica, 
gmina Łoniów, na działkach nr 50/1 oraz 50/4 o łącznej powierzchni 4,37 ha. 
 

Ponadto w grudniu bieżącego roku Emitent pracował dalej nad rozszerzeniem sieci 
własnych dystrybutorów rozwiązań fotowoltaicznych na terenie Polski. 
  
Pierwsza z umów podpisana została 12 grudnia 2014 roku z firmą działającą pod nazwą 
TERRA CHATTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. TERRA 
CHATTA zajmuje się działalnością handlową. Druga to umowa z dnia 19 grudnia bieżącego 
roku, podpisana z firmą „SOMEKO czysta energia” z siedzibą w Chełmie, która zajmuje się 
działalnością handlową i integratorską na rynku odnawialnych źródeł energii. 
  
Strony obu powyższych umów postanowiły nawiązać współpracę w zakresie sprzedaży 
asortymentu oferowanego przez Novavis S.A. w szczególności związanych z fotowoltaiką, a 
także wzajemnej promocji firm na rynku. Podpisane umowy dystrybucyjne są kolejnym 
krokiem Novavis S.A. w drodze do stworzenia ogólnopolskiej sieci dystrybutorów. Niniejszym 
firma TERRA CHATTA sp. z o.o. zostaje dystrybutorem Novavis S.A. na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, zaś SOMEKO czysta energia na terenie województwa lubelskiego. 
 

V. Kalendarz inwestora 
 

W styczniu 2015 roku Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem 
prawidłowych relacji inwestorskich. 


