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RAPORT BIEŻĄCY RB 8/2016 

 

 

 

 

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)  
za luty 2016 

 
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 

   

Zgodnie z informacjami podanymi na początku lutego 2016 roku przez Towarową Giełdę 

Energii (TGE), średnioważona cena zielonych certyfikatów w transakcjach sesyjnych w 

styczniu 2016 roku była o 42,65 zł/MWh mniejsza niż w transakcjach w styczniu 2015 roku. 

Towarowa Giełda Energii poinformowała, że cena średnioważona na sesjach Rynku Praw 

Majątkowych dla instrumentu PMOZE_A (zielone certyfikaty) wyniosła w styczniu bieżącego 

roku 114,77 zł/MWh, spadając w skali miesiąca o 0,84 zł/MWh, a w stosunku do ubiegłego 

roku aż o 42,65 zł/MWh (157,42 w styczniu 2015 roku).  

 

Jan Szyszko, Minister Środowiska w rządzie PiS, powołał dwóch nowych członków zarządu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Romana Wójcika i Jacka 

Spyrkę. Obecnie zarząd NFOŚiGW tworzą: Prezes Zarządu Kazimierz Kujda oraz Zastępcy 

Prezesa Zarządu: Artur Michalski, Krystian Szczepański, Roman Wójcik oraz Jacek Spyrka. 

 

Również w lutym Sejm przyjął nowelizację ustawy o działach administracji rządowej oraz 

niektórych innych ustaw, która przewiduje przekazanie nowych zadań Ministerstwu Energii. 

Zgodnie z przyznanymi kompetencjami od dnia 1 kwietnia 2016 r. Minister Energii będzie 

sprawował nadzór nad następującymi spółkami energetycznymi: Enea, Energa, Zespół 
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Elektrowni Wodnych Niedzica, Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia. 

Nadzór obejmie też Towarzystwo Finansowe Silesia oraz spółki zależne, przedsiębiorstwa 

górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW 

„Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także 

ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce. od 1 lipca 2016 r. nadzorem 

Ministra Energii będą objęte spółki paliwowe: Grupa LOTOS, PKN Orlen, Naftoport oraz 

Siarkopol Gdańsk. Przyjętą przez posłów nowelizacją ustawy o działach administracji 

rządowej zajmie się Senat. 

 

W połowie lutego Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w wywiadzie dla portalu wnp.pl na 

niecałe 4 miesiące przed nowym terminem wprowadzenia aukcji (został uprzednio 

przesunięty z 1 stycznia 2016 r. na 1 lipca 2016 r.), poddał wprowadzenie tego mechanizmu 

w wątpliwość, mówiąc, iż „nie zadeklaruję teraz, czy system aukcyjny wsparcia OZE wejdzie 

w życie, czy nie wejdzie. To nie jest na razie przesądzone”. Pełen wywiad z Ministrem 

Tchórzewskim dostępny jest pod tym adresem. 

 

Ministerstwo Energii zapewniło w komunikacie, że przygotowuje projekt nowelizacji ustawy 

o odnawialnych źródłach energii (OZE), w którym zostaną uregulowane przede wszystkim 

kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, co ma nastąpić 1 lipca 

2016 r. Resort informuje, że nowelizacja ustawy o OZE „obejmie m. in. zagadnienia związane 

z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach i 

wyraźnie rozgraniczona zostanie tu działalność obywateli skierowana głównie na własne 

potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do 

sieci elektroenergetycznej”. 

 

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. powierzyła obowiązki prezesa zarządu 

Banku Sławomirowi Zawadzkiemu, wiceprezesowi zarządu. Rada do czasowego pełnienia 

obowiązków wiceprezesa zarządu Banku delegowała Oskara Kowalewskiego. Ponadto Zarząd 

Banku Ochrony Środowiska podjął decyzję o konieczności aktualizacji dotychczasowych 

dokumentów strategicznych Banku i przygotowaniu Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016–

2020. 

* * * 
 

10 lutego 2015 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. opublikował treść raportu miesięcznego za 

styczeń 2016 r. 

 

12 lutego bieżącego roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV 

kwartał 2015 r. 

 

W dniu 26 lutego 2016 roku Emitent przystąpił do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów 

„Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny” („Stowarzyszenie”) w charakterze Członka 

Wspierającego Stowarzyszenie. 

http://www.novavis.pl/
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Głównym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów firm zajmujących się 

handlem zagranicznym i inwestycjami, które działają w regionie Europy Środkowej i 

Wschodniej i są zainteresowane współpracą gospodarczą z Chinami. Stowarzyszenie 

współpracuje z organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego w Polsce i w 

innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej mając na celu rozwój i umacnianie więzi 

gospodarczych z przedsiębiorcami i ich organizacjami w Chinach. Członkami stowarzyszenia 

są osoby fizyczne i prawne z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym 

Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, 

Łotwy, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii , Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier) 

zainteresowane rozwojem stosunków gospodarczych i handlowych z Chinami. 

 

Emitent jednocześnie oświadczył, że podziela cele Stowarzyszenia określone w jego statucie, 

a w szczególności „wzmacnianie współpracy społecznej, ekonomicznej i kulturalnej pomiędzy 

krajami Europy Środkowej i Wschodniej a Chinami, służącej pokojowemu rozwojowi 

regionu”. 

 

Stowarzyszenie wesprze Novavis S.A. wszelkimi działaniami w zakresie włączenia się do 

przedsięwzięć gospodarczych związanych z realizacją wizji i działania w sprawie wspólnego 

budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku 

XXI wieku. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za luty 2016 

 

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 lutym 2016 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 5/2015 10 lutego 2016 Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2016 r. 

RB 6/2015 12 lutego 2016 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. 

RB 7/2015 26 lutego 2016 
Przystąpienie do Stowarzyszenia Eksporterów i 

Importerów „Kraje Europy Środkowej i 
Wschodniej – Chiny” 
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W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W styczniu 2016 roku, w związku z prowadzonym projektem strategicznym budowy fabryki 

innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow 

Batteries (VRFB) na terenie Polski, Spółka zakończyła prace nad modelem finansowym. 

Model wraz z pełnym opisem projektu, kadry zarządzającej, harmonogramu płatności i 

wskaźników finansowych został złożony w formie wniosku do wybranych instytucjonalnych 

inwestorów międzynarodowych z krajów Europy Zachodniej i Centralnej, Ameryki Północnej 

oraz Azji. Nadrzędnym zadaniem zespołu Storion Energy Poland jest pozyskanie 

finansowania na budowę zakładu produkcyjnego VRFB, zakupu materiałów, zatrudnienia 

pracowników i zespołu menedżerskiego oraz nadzorczego, rozpoczęcia produkcji, 

finansowania dalszych prac badawczo-rozwojowych technologii oraz objęcia akcji w Storion 

Energy Inc. Pod uwagę brane są różne formy finansowania, w tym kredyty bankowe, 

pożyczki lub udział venture capital w projekcie.  

 

Spółka VOOLT sp. z o.o. – dział sprzedaży detalicznej Emitenta prowadził w lutym bieżącego 

roku dalsze działania sprzedażowe rozwiązań fotowoltaicznych. Odbyły się między innymi 

dalsze rozmowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach programu „Zielone 

Spółdzielnie”. W oparciu o umowę przedwstępną z dnia 1 lipca 2014 roku, o której Zarząd 

Emitenta informował w Raporcie Bieżącym numer RB 37/2014, spółka VOOLT wraz z jej 

partnerami negocjowała w lutym podpisanie umowy końcowej na montaż paneli 

fotowoltaicznych o mocy 9,75 kW na budynkach Międzyzakładowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Grabów”, wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem instalacji. Finalna 

umowa podpisana została w dniu 1 marca 2016 roku. Dostawa i budowa realizowana jest 

bez wsparcia NFOŚiGW i nie korzysta z programu „Prosument” oraz dotacji. Celem programu 

„Zielone Spółdzielnie” 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). 

 

5. Kalendarz inwestora 

 

W marcu 2016 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania 

związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 
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