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RAPORT BIEŻĄCY RB 27/2015 

 

 

 

 

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)  
za czerwiec 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”. 
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1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 

   

W pierwszej połowie czerwca 2015 roku Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) zawiesił 

przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych dotacją na mikroinstalacje OZE w 

programie „Prosument”, które rozpoczęte zostało pod koniec kwietnia bieżącego roku. Było 

to spowodowane zmianami, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW) postanowił wprowadzić w regulaminie programu. Według 

przekazywanych informacji wartość złożonych wniosków przekroczyła pierwszą transzę, jaką 

BOŚ Bank otrzymał z NFOŚiGW, która wynosiła 20 milionów złotych. Nabór został wznowiony 

w dniu 7 lipca, zaś Bank Ochrony Środowiska ma teraz do dyspozycji drugą transzę, która 

opiewa na 75 milionów złotych. 

 

W dniu 2 czerwca Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę 

Nr 528/2015 w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu 

obligacjami na okaziciela serii A spółki Novavis S.A. 
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Zgodnie z podjętą Uchwałą po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie obrotu 

obligacjami na okaziciela serii A tej spółki (oznaczonymi kodem „PLNVVIS00032”), Zarząd 

Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

postanowił zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 

począwszy od dnia 8 czerwca 2015 r. 

  

Ponadto na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił, co następuje: 

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym 

systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 5 czerwca 2015 r. (włącznie), traciły ważność po 

zakończeniu obrotu w tym dniu; 

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których 

mowa w § 1, nie były przyjmowane. 

  

3 czerwca bieżącego roku Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 

Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 

odbyło się 30 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej 

w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa. W załączeniu do raportu 

przekazano treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowy 

załącznik. 

 

Tego samego dnia, to jest 3 czerwca, Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej 

wiadomości Raport Roczny za 2014 rok. Wszelkie załączniki dołączone do raportu stanowią 

integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2014 i dostępne są na stronie Relacji 

Inwestorskich Novavis S.A. w zakładce „Dokumenty”.  

Do raportu załączono: 

- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku; 

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku; 

- Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; 

- Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na NewConnect". 

 

W dniu 12 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości 

treść raportu miesięcznego za maj 2015 r. 

 

18 czerwca Zarząd Spółki Novavis S.A. poinformował, iż brak skonsolidowanego raportu 

rocznego wynika z faktu, że biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2014 uznał, że brak jest podstawy do konsolidacji ze względu na art. 56 i 57 

ustawy o rachunkowości oraz fakt, że spełniony jest także warunek art. 58 pkt 1 ustawy o 

rachunkowości gdyż wartość aktywów wszystkich podmiotów zależnych stanowi poniżej 10% 
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aktywów Novavis S.A. natomiast przychody podmiotów zależnych w 2014 roku nieznacznie 

przekroczyły 10% łącznych przychodów. W związku z tym biegły rewident dokonał badania 

tylko jednostkowego sprawozdania finansowego. Powyższe informacje są zgodne z danymi 

prezentowanymi w sprawozdaniu skonsolidowanym za IV kwartał 2014 rok, ze stanem 

faktycznym oraz danymi w opinii biegłego – strona 8 pkt 1.2. 

  

W 2014 roku Emitent publikował skonsolidowane sprawozdania kwartalne, gdyż był 

przekonany, że skala działalności podmiotów zależnych będzie znacznie większa i nie chciał 

dopuścić do naruszenia Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Niestety ze względu 

na znaczne opóźnienia w zmianach legislacyjnych w sprawie odnawialnych źródeł energii, 

spółki zależne praktycznie nie prowadziły działalności operacyjnej w 2014 roku, a na pewno 

nie w skali zakładanej pierwotnie. Dopiero w tym roku spółki zależne zwiększyły zakres 

działalności, co widać w sprawozdaniu za I kwartał 2015, w którym przychody 

skonsolidowane są ponad dwukrotnie wyższe od jednostkowych. W związku z powyższym 

Spółka dalej publikować będzie skonsolidowane sprawozdania kwartalne. 

  

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że omyłkowo podana została błędna informacja w 

punkcie 10 Raportu Rocznego za rok obrotowy 2014: „W przypadku gdy Emitent tworzy 

grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie 

przyczyn niesporządzania takich sprawozdań”. Zamiast zawartej informacji „Nie dotyczy. 

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe” powinna znaleźć się 

informacja, że „Emitent nie sporządza skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych 

ze względu na art. 56 i 57 ustawy o rachunkowości oraz fakt, iż spełniony jest warunek art. 

58 pkt 1 ustawy o rachunkowości”. 

 

W dniu 18 czerwca Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd 

Giełdy”) podjął Uchwałę Nr 584/2015 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu 

obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Novavis S.A. 

  

Zgodnie z podjętą uchwałą na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił na wniosek Emitenta wykluczyć z dniem 22 

czerwca 2015 r. z obrotu w alternatywnym systemie na Catalyst obligacje na okaziciela serii 

A Novavis S.A., oznaczone kodem „PLNVVIS00032”. Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. 

  

W dołączonym do uchwały uzasadnieniu Zarząd Giełdy poinformował, iż na podstawie § 12 

ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości 

uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków. 

W dniu 16 czerwca 2015 r. spółka Novavis S.A. złożyła wniosek o wykluczenie obligacji serii A 

z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Zgodnie z załączonymi do tego 
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wniosku dokumentami za wykluczeniem tych obligacji z obrotu na wniosek emitenta 

opowiedzieli się obligatariusze, którzy na dzień złożenia wniosku są w posiadaniu 100 % 

obligacji tej serii. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale. 

  

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie podał do 

publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki 

Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku. 

  

Zarząd Spółki poinformował ponadto, iż w ramach Uchwał podjętych na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku dokonano zmian 

Statutu Spółki (Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie  z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w 

Statucie Spółki). Jednocześnie akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu spółki Novavis 

S.A. uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 15. 

  

Zgodnie z Uchwałą nr 15 zmieniony został § 7 ust. 7.7. Statutu Spółki. 

  

Dotychczasowe brzmienie: 

„7.7. W okresie do dnia 1 grudnia 2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 206250 PLN (słownie: dwieście sześć 

tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) tj. do kwoty 481250 PLN (słownie: czterysta 

osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) - kapitał docelowy.” 

  

Nowe brzmienie: 

„7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 360 937,50 PLN (słownie: trzysta 

sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty 

842 187,50 PLN (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 

pięćdziesiąt groszy) - kapitał docelowy.” 

 

Ponadto do publicznej wiadomości podany został (zgodnie z Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - 

WZA lista powyżej 5 %) wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku.  

  

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się trzech 

akcjonariuszy, posiadających w sumie 2 596 293 akcji, które uprawniają do wykonania 2 596 

293 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 53,95% kapitału 

akcyjnego Spółki. 

  

http://www.novavis.pl/


S t r o n a  | 5 

 

NOVAVIS S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa | NIP: 521 362 91 96 | XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy  
KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 481.250 PLN | Tel: +48 (22) 628 11 03 | office@novavis.pl | www.novavis.pl 

Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było dwóch akcjonariuszy, 

posiadających w sumie 2 586 293 akcji, które uprawniają do wykonania 2 586 293 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 53,74% kapitału akcyjnego Spółki. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za czerwiec 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. 

 

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w czerwcu 2015 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 18/2015 3 czerwca 2015 

Zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela  
serii A spółki Novavis S.A. w alternatywnym 

systemie na Catalyst 

RB 19/2015 3 czerwca 2015 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami 

uchwał 

RB 20/2015 3 czerwca 2015 
Raport Roczny spółki Novavis S.A. za rok 

obrotowy 2014 

RB 21/2015 12 czerwca 2015 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2015 r. 

RB 22/2015 18 czerwca 2015 
Wyjaśnienie w sprawie braku publikacji 

skonsolidowanego raportu rocznego 

RB 23/2015 19 czerwca 2015 
Wycofanie z alternatywnego systemu obrotu na 

Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki 
Novavis S.A. 

RB 24/2015 30 czerwca 2015 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 30 
czerwca 2015 r. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 5/2015 3 czerwca 2015 
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami 

uchwał 

ESPI 7/2015 30 czerwca 2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 
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5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 

2015 r. 
  

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W dniu 18 czerwca bieżącego roku uruchomiona została nowa wersja portalu VOOLT, który 

kompleksowo łączy funkcję informacyjną z nowoczesnym sklepem internetowym. Zarząd 

Emitenta sądzi, że wraz ze wzrostem wiedzy o odnawialnych źródłach energii w polskim 

społeczeństwie, ten kanał sprzedaży w przyszłości zacznie przynosić wymierne zyski przy 

znacznym ograniczeniu kosztów własnych. Portal dostępny jest pod adresem www.voolt.pl.  

 

Dział handlowy VOOLT sp. z o.o. prowadził w czerwcu dalsze wizje lokalne oraz audyty 

energetyczne, które pozwoliły na przestawienie ofert nowym klientom, pozyskanym między 

innymi podczas wydarzeń targowych, o których Spółka informowała w minionych 

miesiącach. Emitent, podobnie jak klienci oraz cała branża, czeka na rozpoczęcie wypłacania 

dotacji w programie „Prosument”, który prowadzony jest przez Bank Ochrony Środowiska 

(BOŚ Bank). Wypłacanie funduszy jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji 

zakontraktowanych dotychczas instalacji oraz księgowania przychodów z tego tytułu. 

 

W czerwcu 2015 roku prowadzone były dalsze prace pomiędzy przedstawicielami Novavis 

S.A., North China Power Engineering Co., Ltd. oraz doradcami inwestycyjnymi i prawnymi. 

Przedmiotem rozmów był w szczególności finalny model finansowy oraz forma udziału w 

projekcie największej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej, która zlokalizowana zostanie w 

Rudzie Śląskiej. Omówione zostały również perspektywy innych – możliwych do wspólnego 

zrealizowania w przyszłości – inwestycji.  

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd w odpowiedziach na pytania 

Akcjonariuszy opublikowanych w dniu 10 czerwca bieżącego roku (Pobierz PDF), rozmowy są 

na zbyt zaawansowanym poziomie, by na dzień dzisiejszy szafować możliwymi terminami ich 

zakończenia, zaś negocjacje tak wielkich projektów wymagają czasu. Projekt HALEMBA PV 

jest dla założycieli i pracowników Spółki inwestycją długoterminową. Emitent planuje dalsze 

kroki, w tym spotkanie z decydentami NCPE i jej partnerami celem wypracowania 

ostatecznej decyzji inwestycyjnej i dookreślenia warunków współpracy.  

 

Zarząd będzie informował o wszelkich wiążących ustaleniach w raportach okresowych (bądź 

bieżących), jak miało to miejsce dotychczas. Zarząd Emitenta dba o to, by wszyscy 

Akcjonariusze posiadali jednakowy dostęp do wszelkich informacji, które mają wpływ na 

rynkową wycenę waloru Novavis S.A., jednocześnie nie komentując doniesień osób i 

podmiotów niezwiązanych z projektem. 

  

http://www.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/
http://novavis.pl/uploads/Odpowiedzi%20Zarz%C4%85du%20Novavis%20S.A.%20na%20pytania%20Akcjonariuszy%20-%2010%20czerwca%202015%20r..pdf
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5. Kalendarz inwestora 

 

W lipcu 2015 roku Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem 

prawidłowych relacji inwestorskich. 

 

http://www.novavis.pl/

