
S t r o n a  | 1 

 

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 

RAPORT BIEŻĄCY RB 32/2015 

 

 

 

 

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)  
za lipiec 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 dniu 8 lipca 2015 roku Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) wznowił nabór wniosków od 

osób chcących skorzystać z dofinansowania na montaż mikroinstalacji OZE w programie 

Prosument. Przyjmowanie wniosków było zawieszone od pierwszej połowy czerwca w 

związku z oczekiwaniem na planowane zmiany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w regulaminie programu. 

 

W drugiej połowie lipca Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o uruchomieniu nowych naborów 

dla banków, które deklarują chęć udziału w programie Prosument. Dotychczas jedynym 

bankiem uczestniczącym w programie był wspomniany powyżej BOŚ Bank. Nowym naborem 

objęte zostaną też gminy – dotychczas w programie uczestniczyło ich jedynie sześć. 

 

Pod koniec lipca Ministerstwo Gospodarki przedstawiło drugi projekt nowelizacji ustawy o 

Odnawialnych Źródłach Energii. Ustawa podpisana została przez Prezydenta RP w marcu 

bieżącego roku, zaś w życie weszła w maju. Wtedy też pojawił się pierwszy projekt jej 

nowelizacji, który do dnia dzisiejszego nie trafił do Parlamentu. Drugi projekt nowelizacji 

datowany na dzień 13 lipca 2015 roku (podobnie jak pierwszy) skupia się na zasadach 

wsparcia dla mikroinstalacji w systemie taryf gwarantowanych. Zrezygnowano jednak z 
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wpisanego do majowego projektu pomysłu obniżenia taryf gwarantowanych dla właścicieli 

mikroinstalacji OZE. Zaproponowano by Minister Gospodarki pod koniec każdego roku (do 

15 grudnia), ustalał odgórnie stawki taryf gwarantowanych, które będą według przepisów 

obowiązywać przez cały kolejny rok. 

 

W dniu 2 lipca 2015 roku, w odpowiedzi na pytania kierowane przez Inwestorów do działu 

relacji inwestorskich, Zarząd Spółki Novavis S.A. poinformował, iż w jego opinii zaistniały na 

ten czas spadek kursu akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect nie miał fundamentalnego uzasadnienia i odzwierciedlenia w zakładanych 

planach rozwojowych oraz prowadzonej działalności bieżącej. 

  

W życiu Spółki nie zaszły żadne istotne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jej 

działalności i wpływać na obniżenie wartości oraz znacznej przeceny waloru, którą 

obserwujemy. Zarząd Novavis S.A. uważa obecną wartość rynkową papierów wartościowych 

jako niedowartościowaną. Spółka intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem 

przedsiębiorstwa oraz zwiększeniem jego wartości prowadząc komunikowane projekty 

inwestycyjne oraz rozwijając działalność handlową. 

  

Zarząd Spółki ponadto poinformował, że nie ma wpływu na kształtowanie się wartości kursu 

akcji Spółki oraz nie ma możliwości przeciwdziałania obecnemu spadkowi kursu akcji. Do 

siedziby Spółki nie wpłynęła żadna formalna dokumentacja świadcząca o tym, że główni 

Akcjonariusze sprzedają posiadane przez siebie akcje. Należy zaznaczyć, że obserwowany w 

ostatnich dniach spadek kursu akcji wynika z indywidualnych decyzji podejmowanych przez 

inwestorów i jest wypadkową popytu i podaży papierów wartościowych Emitenta w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Zarząd Emitenta dba o to, by wszyscy Akcjonariusze posiadali jednakowy dostęp do 

wszelkich informacji, które mają wpływ na rynkową wycenę waloru Novavis S.A. 

 

W dniu 2 lipca 2015 roku do siedziby Emitenta wpłynęła informacja o wygranej przez spółkę 

wchodzącą w skład Grupy Novavis w przetargu na wykonanie dwóch instalacji 

fotowoltaicznych o mocach 4.5 kW oraz 7,5 kW. W związku z powyższym, 3 lipca 2015 roku 

spółka VOOLT sp. z o.o. otrzymała podpisaną przez organizatora przetargu umowę na 

wykonanie robót związanych z dostawą i montażem sprzętu dla elektrowni fotowoltaicznych 

w systemie przyłączonym do sieci dystrybucyjnej. 

 

14 lipca Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu 

miesięcznego za czerwiec 2015 roku. 
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16 lipca 2015 roku o godzinie 11:00 odbyło się Spotkanie Obligatariuszy („Spotkanie”) 

Novavis S.A. Miało ono miejsce w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ulicy Bartyckiej 26, 

Pawilon 58. Na jego podstawie sporządzony został protokół Spotkania Obligatariuszy. 

  

W Spotkaniu Obligatariuszy Spółki pod firmą Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

udział wzięli Obligatariusze posiadający w sumie 3000 (trzy tysiące) obligacji serii A o 

wartości 1 000,00 zł (tysiąc złotych) każda, co stanowi 100% wyemitowanych obligacji serii A. 

W związku z powyższym uczestnicy spotkania władni byli podejmować wiążące 

postanowienia. 

  

W nawiązaniu do Postanowienia Nr 2 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A o 

łącznej wartości 3 000 000,00 zł (podjętego podczas Spotkania Obligatariuszy, które miało 

miejsce w dniu 18 maja 2015 roku i o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 

numer RB 17/2015) ustalono, iż Obligatariusze zgadzają się na wykup obligacji serii A z 

odsetkami płaconymi na dzień wykupu. Dniem wykupu określono dzień 16 lipca 2015 roku. 

W związku z powyższym zawarto stosowne umowy. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za lipiec 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 lipcu 2015 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 25/2015 2 lipca 2015 
Komunikat Zarządu Novavis S.A. odnośnie spadku 

kursu akcji 

RB 26/2015 3 lipca 2015 
Wygrana spółki zależnej w przetargu na budowę 

instalacji fotowoltaicznych 

RB 27/2015 14 lipca 2015 
Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec  

2015 r. 

RB 28/2015 16 lipca 2015 Przedterminowy wykup obligacji serii A 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

   

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 
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Dział handlowy VOOLT sp. z o.o. w lipcu bieżącego roku prowadził dalsze wizje lokalne oraz 

audyty energetyczne, które pozwoliły na kosztorysowanie i przestawianie ofert kolejnym 

klientom działu sprzedaży detalicznej Grupy Novavis. Rozpoczęty został także proces 

związany z budową pierwszych z zakontraktowanych instalacji fotowoltaicznych w ramach 

programu „Prosument”. Emitent spodziewa się przychodów z tytułu tych inwestycji od III 

kwartału bieżącego roku. 

 

Dzięki nowej umowie partnerskiej (która w lipcu wpłynęła do siedziby Spółki), zawartej z 

globalnie znanym niemieckim pionierem w produkcji modułów fotowoltaicznych SolarWatt 

GmbH z fabryką w Dreźnie, dział handlowy oferował klientom dodatkowe rozwiązania, w 

tym innowacyjne panele wykonane w technologii glass-glass, cechujące się lekkością, wysoką 

wydajnością i trzydziestoletnią gwarancją. Zgodnie z informacjami przekazanymi Novavis S.A. 

przez sprzedawców VOOLT, zakontraktowani zostali pierwsi odbiorcy zainteresowani tą 

technologią. Flagowe produkty SolarWatt trafiły także na internetową platformę 

sprzedażową marki VOOLT oraz w postaci materiałów i cenników do dyspozycji lokalnych 

dystrybutorów Emitenta. 

  

W lipcu bieżącego roku pracownicy Spółki zakończyli proces uzyskania warunków zabudowy 

dla projektowanej na zlecenie klienta farmy fotowoltaicznej w gminie Łoniów. Jest to 

znaczący krok 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. 

  

5. Kalendarz inwestora 

 

W dniu 14 sierpnia 2015 roku, po zakończonej sesji giełdowej, Emitent opublikuje Raport 

Okresowy za II kwartał 2015 roku. 

 

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

prawidłowych relacji inwestorskich. 
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