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RAPORT BIEŻĄCY RB 44/2015 

 

 

 

 

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

 

Zawartość 

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta .................................................................. 1 

2. Wyniki finansowe Emitenta za listopad 2015 ..................................................................... 3 

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w listopadzie 2015 ..................... 3 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji ....................................................................... 3 

5. Kalendarz inwestora............................................................................................................ 4 

 
1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 

   

Na początku listopada 2015 roku Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał dane na temat 

zainstalowanego potencjału poszczególnych odnawialnych źródeł energii w Polsce na koniec 

III kwartału 2015 roku. Potencjał instalacji produkujących prąd z odnawialnych źródeł energii 

w Polsce wzrósł na koniec III kwartału bieżącego roku do 6 518,30 MW w porównaniu do 6 

028,60 MW na koniec roku 2014. Według przekazanej informacji fotowoltaika była drugim 

najszybciej rozwijającym się źródłem OZE (po energetyce wiatrowej), a jej potencjał 

zainstalowany wzrósł z 21 MW do 51,1 MW. 

 

Ministerstwo Gospodarki opublikowało w listopadzie listę uwag, które zgłosiły firmy i 

instytucja reprezentujące branżę odnawialnych źródeł energii do pierwszego projektu 

rozporządzenia dotyczącego cen referencyjnych dla aukcji na rok 2016 (zaprezentowany 

przez resort gospodarki we wrześniu 2015 roku). Chodzi tu o maksymalne ceny za sprzedaż 

energii w aukcjach (tak zwane ceny referencyjne), które branża określiła jako zbyt niskie. 

Następnie w połowie listopada w nowej wersji rozporządzenia, Ministerstwo Gospodarki 

zmieniło wartość cen referencyjnych dla 5 technologii: biogazowni rolniczych o mocy do 1 

MW i powyżej 1 MW, biogazowni wykorzystujących biogaz ze składowisk odpadów, 

biogazowni wykorzystujących biogaz z oczyszczalni ścieków oraz elektrowni wodnych o mocy 
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do 1 MW. Nie zmieniono natomiast pozostałych cen referencyjnych, w tym dla instalacji 

fotowoltaicznych. 

 

Pod koniec listopada do publicznej wiadomości przekazano informację, iż Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) finalizuje umowę z Bankiem Ochrony 

Środowiska (BOŚ Bank), która umożliwi uruchomienie nowego naboru wniosków o 

dofinansowanie na montaż domowych mikroinstalacji OZE w ramach programu 

„Prosument”. 

 

W dniu 12 listopada Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść 

raportu miesięcznego za październik 2015 r. 

 

Dzień później, 13 listopada Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za 

III kwartał 2015 r. 

 

W dniach 20 i 21 listopada bieżącego roku na zaproszenie prof. dr hab. Wiesławy 

Piątkowskiej-Stepaniak (prorektor Uniwersytetu Opolskiego do spraw promocji i 

zarządzania), przedstawiciele spółki Novavis S.A. oraz jej partnerzy biznesowi uczestniczyli w 

International Workshop poświęconym roli nauki i jej znaczeniu dla innowacyjnej gospodarki, 

środowiska i społeczeństwa. Debatę prowadzoną w należącej do Uniwersytetu Opolskiego 

Villa Academica swoimi wystąpieniami uświetnili między innymi prof. Elżbieta Czarny (Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie), dr Andrzej Sikora (Dyrektor Instytutu Badań 

Energetycznych w Warszawie), dr Stanisław Trzos (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), dr 

Włodzimierz Mischke (KGHM TFI S.A.) oraz przedstawiciele sektora energetyki na 

Opolszczyźnie i w Libercu (Republika Czeska). 

 

Zainteresowanie wśród zebranych przyciągnęła również prezentacja Pana Franka Fuchsa – 

prezesa Storion Energy Germany (przyszłego udziałowca Storion Energy Polska). Storion 

Energy Polska będzie realizował produkcję systemów VRFB na rynki europejskie i 

afrykańskie. 

 

W sobotę (21 listopada 2015 roku) goście konferencji mieli możliwość odwiedzenia zespołu 

pałacowo-parkowego w Dąbrowie k. Opola, w którym Uniwersytet Opolski przy wsparciu 

Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i uczestników International Workshop zrealizuje 

projekt budowy Ośrodka Studiów Politycznych, Dialogu i Stosunków Międzynarodowych 

(OSPDiSM) oraz Centrum Nowoczesnych Technologii w Energetyce (CNTE). 

 

Dla przedstawicieli Novavis S.A. udział w International Workshop był możliwością wymiany 

poglądów i kontaktów, a także odbycia ważnych rozmów z reprezentantami lokalnych władz 

oraz przedstawicielami nauki i biznesu. Było to dla Emitenta istotnym wydarzeniem w 

związku z wolą współpracy Novavis S.A. i Uniwersytetu Opolskiego przy budowie Centrum 
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Nowoczesnych Technologii w Energetyce (CNTE). Dzięki uprzejmości organizatorów mieliśmy 

również możliwość zaprezentowania założeń projektu Storion Energy Polska szerszemu 

gronu odbiorców. Współpraca z Uniwersytetem Opolskim oparta jest o porozumienie 

intencyjne, o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym o numerze RB 

38/2015 pod tytułem Porozumienie intencyjne pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Novavis 

S.A. z dnia 9 października bieżącego roku. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za listopad 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 listopadzie 2015 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 41/2015 12 listopada 2015 
Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 

2015 r. 

RB 42/2015 13 listopada 2015 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W listopadzie, w związku z prowadzonym projektem strategicznym budowy fabryki 

innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow 

Batteries (VRFB) na terenie Polski, Zarząd wraz z doradcami i partnerami przygotowywał się 

do grudniowego spotkania w siedzibie ITN Energy Systems, Inc. i negocjacji umowy joint 

venture (podpisanej finalnie w dniu 11 grudnia bieżącego roku). Prowadził również rozmowy 

z podmiotami zainteresowanymi zainwestowaniem środków w budowę zakładu 

produkcyjnego. 

 

Ponadto w listopadzie Emitent odbył rozmowy z kolejnymi przedstawicielami samorządów 

lokalnych na temat dostępnych terenów inwestycyjnych, na których mogłaby powstać linia 

pilotażowa, a następnie zakład produkcyjny systemów VRFB. Po analizie ofert wybór został 

okrojony do dwóch potencjalnych miejscowości.  
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Prowadzone były również dalsze negocjacje dotyczące wyboru poddostawców polskich 

komponentów, z których korzystać będzie fabryka. Lokalne komponenty pozwolą Storion 

Energy Poland na zmniejszenie kosztów przyszłej produkcji. 

 

Bieżące działania handlowe prowadził kanał dystrybucji detalicznej VOOLT sp. z o.o. 

pozyskując nowych klientów i wykonując instalacje gotówkowe dotychczas 

zakontraktowane. Ponadto pracownicy VOOLT i CAC PV przeprowadzili w siedzibie Emitenta 

kolejne szkolenie techniczno-produktowe dla trzynastu sprzedawców i dystrybutorów, którzy 

lokalnie realizują inwestycje fotowoltaiczne dla klientów. 

 

5. Kalendarz inwestora 

 

W grudniu 2015 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania 

związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 
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