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Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)  
za marzec 2015 

 
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 marcu 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii.  
 
Niniejszy akt prawny jest jednym z najważniejszych w działalności prowadzonej przez 
Novavis S.A. na rynku OZE. Dzięki podpisanej ustawie od początku 2016 roku w Polsce 
obowiązywać będą między innymi taryfy gwarantowane na odkup wyprodukowanej energii 
(Feed-In Tariff). Również dzięki niej BOŚ Bank pod koniec kwietnia bieżącego roku rozpocznie 
przyjmowanie wniosków na udzielenie pożyczek na mikroinstalacje fotowoltaiczne z 
programu „Prosument”. 
 
Jak podano w oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 
„Celem ustawy z dnia 20 lutego o odnawialnych źródłach (…) jest zagwarantowanie trwałego 
rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa 
energetycznego i ochrony środowiska. Akt prawny rangi ustawowej, który dotyczyłby 
wyłącznie szeroko pojętej problematyki energetyki odnawialnej, umożliwi kształtowanie 
mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub 
chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii.” 
 
W dniu 2 marca 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa doradcza z firmą 
PROJBUD sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.  
 
PROJBUD sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem następujących spółek: 
- Biogazownia Chociwel sp. z o.o., 
- Biogazownia Bielice sp. z o.o., 
- Biogazownia Żukowo sp. z o.o. 
 
Celem podpisanej umowy jest współpraca pomiędzy Stronami w zakresie doradztwa przy 
projekcie finansowania trzech wymienionych powyżej biogazowi. Emitent zobowiązuje się do 
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pozyskania inwestora, który kupi od PROJBUD sp. z o.o. całość lub część udziałów w 
wymienionych spółkach. 
 
Dokonanie transakcji sprzedaży całości lub części udziałów w poszczególnych projektach 
stanowić będzie podstawę wypłaty prowizji dla Novavis S.A.  
 
Podpisanie umowy o doradztwo przy projektach biogazowni w Chociwelu, Bielicach i 
Żukowie jest kolejną umową po podpisanej w dniu 18 grudnia 2014 roku umowie doradczej z 
Biogazownią Myślibórz sp. z o.o., o której Spółka informowała w komunikacie bieżącym 
numer RB 70/2014. 
 
3 marca Zarząd Novavis S.A. poinformował o podpisaniu trzech nowych umów partnerskich i 
rozszerzeniu sieci własnych dystrybutorów na terenie Polski. 
  
Pierwsza z umów podpisana została z firmą działającą pod nazwą „SITEL” spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach. „SITEL” to operator 
działający w branży telekomunikacyjnej, który posiada własną sieć światłowodową, a dzięki 
rozbudowie infrastruktury nieustannie zwiększa swój zasięg. Współpracuje z największymi w 
Polsce operatorami telekomunikacyjnymi i GSM 
  
Druga to umowa podpisana została z firmą „ELTIME” Patryk Wdowicz z siedzibą w Malborku, 
która oferuje swoim klientom usługi z zakresu montażu instalacji elektrycznych. 
  
Trzecia z umów zawarta została z firmą „SKAL” Zbigniew Skalski z siedzibą w Warszawie, 
która zajmuje się architekturą krajobrazu. „SKAL” projektuje wszystkie rodzaje terenów 
zieleni, w tym ogrody przydomowe, zieleń osiedlową, ogrody na dachach i inne. Prowadzi 
również projekty mające na celu niwelacje, odwodnienie, nawodnienie czy oświetlenie 
terenu. 
  
Niniejszym wymienione powyżej firmy stały się dystrybutorami asortymentu oferowanego 
przez Grupę Novavis (w szczególności związanego z fotowoltaiką). Częścią umowy jest także 
wzajemna promocja firm na rynku. 
 
Podpisane umowy dystrybucyjne są kolejnym krokiem Novavis S.A. w drodze do stworzenia 
ogólnopolskiej sieci dystrybutorów. Niniejszym firma „SITEL” sp. z o.o. zostaje dystrybutorem 
Novavis S.A. na terenie województwa śląskiego, firma „ELTIME” Patryk Wdowicz na terenie 
województwa pomorskiego, zaś „SKAL” Zbigniew Skalski na terenie województwa 
mazowieckiego. 
 
W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
 
W ramach wyżej wymienionej Uchwały Zarządu: 
 
1. Podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000 zł (słownie: dwieście 
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 481.250 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt 
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jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 206.250 zł (słownie: dwieście 
sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).  
 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpi poprzez emisję, obejmującą 2.062.500 
(słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 
(słownie: jednej) akcji serii D na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.  
 
3. W interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D, przysługujące wszystkim 
akcjonariuszom. Rada Nadzorcza Emitenta udzieliła zgody na wyłączenie prawa poboru 
emisji akcji serii D. 
 
4. Akcje serii D w łącznej liczbie 2.062.500 zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji 
prywatnej dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest firmie Marshall Nordic Limited 
oraz Panu Wojciechowi Żakowi.  
 
5. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji 
zostaną wniesione przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego. 
 
Również 11 marca Zarząd Novavis S.A. poinformował o zamknięciu opisanej powyżej 
subskrypcji prywatnej oraz przekazał wszelkie istotne informacje z jej przeprowadzenia 
(więcej informacji w raporcie bieżącym numer RB 8/2015). Finalnie w dniu 3 kwietnia Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 206.250,00 zł 
(słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 2.062.500 
(słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda. 
 

W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki SPV Energia sp. z o.o. i zmian umowy spółki SPV 
Energia sp. z o.o. 
 
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy spółki SPV Energia sp. z o.o. został podwyższony z 
kwoty 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do kwoty 2.015.000,00 zł (słownie: 
dwa miliony piętnaście tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.515.000,00 (słownie: jeden milion 
pięćset piętnaście tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa 
powyżej, nastąpiło poprzez emisję, obejmującą 30.300 (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta) 
udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział. 
 
W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent objął 30.300 (słownie: trzydzieści 
tysięcy trzysta) udziałów. Wszystkie udziały objęte zostały za wkłady pieniężne. 
 
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki SPV Energia sp. z o.o. Emitent 
posiada 40.300 (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta) udziałów o łącznej wartości 
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2.015.000,00 zł (słownie: dwa miliony piętnaście tysięcy złotych), stanowiących 100% (sto 
procent) kapitału zakładowego spółki SPV Energia sp. z o.o. 
 
Podwyższenie kapitału doszło do skutku na mocy Uchwały Nr 4 podjętej przez walne 
zgromadzenie wspólników SPV Energia sp. z o.o., które odbyło się w dniu 18 lutego 
bieżącego roku w Warszawie.  
 
Jednocześnie Uchwałą Nr 5 dokonana została zmiana w składzie zarządu spółki SPV Energia 
sp. z o.o. Z dniem 18 lutego 2015 r. w miejsce Pana Wojciecha Żaka powołany do składu 
zarządu spółki w charakterze Prezesa Zarządu został Pan Marek Stachura – Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Novavis S.A. 

 
W dniu 13 marca bieżącego roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej 
wiadomości treść raportu miesięcznego za luty 2015 r. 
  

II. Wyniki finansowe Emitenta za marzec 2015 
 
Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję, iż od raportu miesięcznego za miesiąc luty 2015 roku nie 
będą publikowane informacje finansowe dotyczące Novavis S.A. i spółek z Grupy Novavis w 
raportach miesięcznych. Jednocześnie Zarząd Emitenta wprowadził wewnątrz struktury 
Grupy nowy system zarządzania i raportowania finansowego, w związku z którym pełne 
wyniki Grupy Novavis i samego Emitenta będą prezentowane raz na kwartał. 
 

III. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w marcu 2015 
 
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 6/2015 2 marca 2015 Podpisanie umowy doradczej 

RB 7/2015 11 marca 2015 
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia 

kapitału 

RB 8/2015 11 marca 2015 Zamknięcie subskrypcji akcji serii D 

RB 9/2015 11 marca 2015 
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce 

zależnej 

RB 10/2015 13 marca 2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2015 r. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 
  

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

Dział handlowy VOOLT sp. z o.o. oraz jego partnerzy w raportowanym miesiącu 
przeprowadzili kilkanaście wizji lokalnych dachów domów jednorodzinnych (w 
województwach mazowieckim, śląskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-
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pomorskim) oraz poddali analizie technicznej możliwości zainstalowania na nich 
„prosumenckich” instalacji fotowoltaicznych. Klienci zadeklarowali chęć posiadania własnego 
źródła energii odnawialnej i gotowi są podpisać umowy na wykonawstwo po uruchomieniu 
przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) preferencyjnych pożyczek na zakup i montaż 
mikroinstalacji fotowoltaicznych z programu „Prosument”. 
 
W marcu bieżącego roku Zarząd Novavis S.A. sfinalizował uczestnictwo przedstawicieli Spółki 
w tegorocznych targach handlowych oraz konferencjach branżowych. W dalszej części roku 
dział handlowy Grupy Novavis uczestniczyć będzie w kilku znaczących branżowych 
wydarzeniach, takich jak targi GreenPower (Poznań, 25-28 maja 2015), ENERGETAB (Bielsko-
Biała, 15-17 września 2015) oraz RENEXPO (Warszawa, 22-24 września 2015). 
 
24 marca 2015 roku w Warszawie miała miejsce druga tura negocjacji i rozmów z 
przedstawicielami North China Power Engineering Co., Ltd. (NCPE). Strona Chińska 
reprezentowana przez pięciu wysoko postawionych managerów, w tym Panią Qian Li 
(Dytekror ds. Finansowych w NCPE) przeprowadziła z przedstawicielami Emitenta finalne 
analizy modelu finansowego dużych farm fotowoltaicznych, których projekty prowadzi 
Grupa Novavis. Zarząd Spółki ocenia, że rozmowy wkroczyły w finalny efekt, a decyzji 
partnerów należy się spodziewać podczas trzeciego spotkania, które planowane jest na 
przełom drugiego i trzeciego kwartału 2015 roku. 
 
Pod koniec marca Zarząd Emitenta otrzymał informację od podwykonawcy, iż w ostatniej 
dekadzie kwietnia bieżącego roku rozpocznie on proces ogradzania terenu pod przyszłą 
farmę fotowoltaiczną o mocy 400 kW, która zlokalizowana będzie w Dubience, województwo 
lubelskie). Teren należący do spółki SPV ENERGIA sp. z o.o., która wchodzi w skład Grupy 
Novavis został uprzednio wyrównany, utwardzony i przygotowany do finalnego etapu 
budowy. Na termin rozpoczęcia kluczowych prac instalacyjnych modułów fotowoltaicznych 
wpływa nowa sytuacja zewnętrzna, związana z wejściem w życie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii. Emitent na tym etapie nie jest w stanie ocenić, czy uruchomienie instalacji 
zgodnie z bieżącymi wytycznymi nie zablokuje w przyszłości udziału na rynku aukcyjnym, 
który zgodnie z zapowiedziami wystartuje z początkiem stycznia 2016 roku. Na dzień 
dzisiejszy prace przygotowawcze i budowlane przebiegają systematycznie, zgodnie z 
przyjętym harmonogramem. 
  

V. Kalendarz inwestora 
 

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


