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RAPORT BIEŻĄCY RB 17/2016 

 

 

 

 

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

 

Zawartość 

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

2. Wyniki finansowe Emitenta za maj 2016 ............................................................................ 3 

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w maju 2016 .............................. 3 

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

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

 
1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 

   

W maju 2016 roku na stronie internetowej Sejmu RP opublikowany został projekt nowelizacji 

ustawy o odnawialnych źródłach energii, zapowiadany uprzednio przez Rząd. Pojawiły się w 

nim między innymi zmiany w zasadach rozliczeń producentów energii, system „opustów” dla 

„prosumentów” oraz zmiany w systemie aukcyjnym. Projekt nowelizacji ustawy o OZE 

znacznie zmienia zasady „prosumenckich” mikroinstalacji działających w oparciu o OZE. 

Zgodnie z decyzjami autorów nowelizacji działalność „Prosumentów” ma nie być 

nakierowana na osiąganie zysków, a jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb 

energetycznych. Według zapisów w projekcie nowelizacji oddawane do sieci nadwyżki 

wyprodukowanej energii w ramach systemu net-meteringu oraz taryf gwarantowanych ma 

zostać uniemożliwione. W ich miejsce wprowadzone zostaną rabat na zakup energii z sieci. 

Zmodyfikowany system aukcji ma dopuszczać do udziału oferty mikroklastrów i 

makroklastrów (zdefiniowanych w projekcie). W projekcie znajduje się również nowy podział 

na koszyki aukcyjne. Wpisany do ustawy o OZE system aukcyjny ma objąć większe instalacje 

OZE. Pierwszą aukcję prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma ogłosić w tym roku. 

 

W dniu 17 maja bieżącego roku, podczas sprawozdania z działalności rządu, Pan Krzysztof 

Tchórzewski (Minister Energii) ocenił, że dopłaty do OZE „hamują nasz rozwój gospodarczy”. 
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Przedstawiając stanowisko Rządu w zakresie odnawialnych źródeł energii, Minister 

zapowiedział „otwartość na indywidualną produkcję energii”. Stwierdził także, że nowelizacja 

ustawy o OZE spowoduje w najbliższym czasie powstanie zjawiska „społecznej produkcji 

energii” oraz „normowany zostanie system, dlatego, że poprzednie przepisy wprowadzone w 

ustawie o OZE właściwie dawały pierwszeństwo w zakresie budowy (…) dla energii 

wiatrowej”. Mówiąc o systemie aukcyjnym Minister Tchórzewski zapowiedział, iż nowy 

podział na koszyki ma dać w każdej dziedzinie energii odnawialnej „szansę, aby mogła się 

rozwijać”. 

 

19 maja 2016 roku ustawa o OZE wróciła do Sejmu za sprawą przygotowanej przez 

Ministerstwo Energii nowelizacji. Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo 

Energii został zgłoszony do Sejmu jako projekt poselski, dzięki czemu Ministerstwo uniknęło 

konieczności przeprowadzenia konsultacji, w tym konsultowania projektu na szczeblu 

rządowym. Działanie to miało przyspieszyć przyjęcie nowych regulacji, tak aby weszły w życie 

do 1 lipca 2016 roku. Warto zauważyć, że w lutym 2015 roku, podczas głosowania nad 

pierwotną wersją uchwalonej ustawy o OZE Prawo i Sprawiedliwość poparło wprowadzenie 

taryf gwarantowanych, zaś zgodnie z zapisami nowelizacji chce je teraz z ustawy o OZE 

usunąć. Przeciwko taryfom gwarantowanym głosowała wcześniej Platforma Obywatelska, 

która aktualnie staje w obronie tego mechanizmu wsparcia dla małych producentów energii. 

W dniu 20 maja podczas plenarnego posiedzenia Sejmu odrzucony został wniosek zgłoszony 

przez opozycję, którego celem było odrzucenie w całości projektu nowelizacji ustawy o OZE. 

 

W dniu 24 maja podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa posłowie 

partii rządzącej zgłosili 53 poprawki do projektu nowelizacji ustawy o OZE. W poprawkach 

znalazły się między innymi problematyczne regulacje dotyczące rozszerzenia możliwości 

współspalania oraz zmiany dotyczące klastrów energetycznych i instalacji hybrydowych. 

Minister Energii, Pan Krzysztof Tchórzewski najpierw zapewnił, że popiera wszystkie 

poprawki, później jednak zgłosił wątpliwości. Opozycja protestowała, że poprawki otrzymała 

dopiero na wspomnianym posiedzeniu i nie miała czasu by wcześniej się z nimi zapoznać. 

Finalnie posłowie zajęli się tylko kilkoma z nich, w tym pomysłem zmiany współczynników w 

proponowanym przez Rząd nowym systemie rozliczeń właścicieli mikroinstalacji, 

wprowadzeniem do ustawy o OZE kategorii spółdzielni energetycznych oraz wprowadzeniem 

do projektu nowelizacji dodatkowej aukcji interwencyjnej. 

 

Pod koniec maja bieżącego roku Ministerstwo Energii zapowiedziało, że 15 czerwca 2016 

roku zorganizowany przez Ministerstwo Energii zostanie „Okrągły Stół”, czyli konfernecja 

podczas której poruszone zostaną tematy budowy nowych mocy wytwórczych i sieci 

przesyłowych, kształtu polskiego miksu energetycznego, perspektywy rozwoju OZE, a takżę 

inwestycji w zakresie dywersyfikacji dostaw energii. 
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* * * 
 

W dniu 11 maja 2016 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości 

treść raportu miesięcznego za kwiecień 2016 r. 

 

Następnie w dniu 13 maja bieżącego roku do publicznej wiadomości przekazany został 

raport kwartalny za I kwartał 2016 r. 

 

30 maja 2016 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI o numerze RB 1/2016 z dnia 7 

stycznia 2016 roku, Zarząd Spółki poinformował, że zmianie uległ termin publikacji raportu 

rocznego za rok obrotowy 2015. 

 

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych 

termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2016 

roku. 

 

Emitent poinformował, że nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2015 został 

ustalony na dzień 30 czerwca 2016 roku. 

 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym EBI o 

numerze RB 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku pozostały bez zmian, a ewentualne korekty 

będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za maj 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 maju 2016 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 12/2016 11 maja 2016 
Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień  

2016 r. 

RK 13/2016 13 maja 2016 Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. 

RB 14/2016 30 maja 2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 
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W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

VOOLT sp. z o.o. – podmiot zależny od Novavis S.A., zajmujący się sprzedażą detaliczną 

rozwiązań fotowoltaicznych – prowadził swoje stałe działania handlowe mające na celu 

sprzedaż „prosumenckich” mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zakontraktowana została 

między innymi instalacja o mocy 40 kW na gruncie oraz kilka mniejszych instalacji 

dachowych. 

 

W maju bieżącego roku Zarząd Emitenta pracował nad finansowaniem produkcji pilotażowej 

urządzeń Vanadium Redox Flow Batteries dla projektu Storion Energy Poland. Odbyły się 

między innymi wspólne prace z jedną z kluczowych technicznych uczelni wyższych w Polsce 

w ramach grantu B+R przyznanego z perspektywy unijnej RPO na lata 2014-2020. Władze 

instytucji naukowej przy wsparciu biznesowym Novavis S.A. prowadzą wysoce 

zaawansowane rozmowy mające na celu uruchomienie finansowania. W momencie 

uruchomienia środków finansowych z RPO i rozpoczęcia samego projektu, wszyscy jego 

uczestnicy zostaną ujawnieni. Ujawnione zostaną również informacje na temat lokalizacji 

produkcji pilotażowej. Do tego momentu Spółka będzie przygotowane merytorycznie i 

technicznie do realizacji własnej części projektu polegającej o utworzeniu linii pilotażowej dla 

technologii VRFB, otrzyma także wszelkie know-how oraz niezbędne kontakty i licencje od 

strony amerykańskiej. Warunkami brzegowymi rozpoczęcia produkcji pilotażowej pozostaje 

otoczenie biznesowe i sytuacja prawna w Polsce, a także zdobycie środków. Partnerzy w USA 

i Niemczech pozostają w bieżącym kontakcie z Novavis S.A. i wspólnie podejmują wszelkie 

decyzje. 

 

Po majowej fazie negocjacji finansowania pakietu projektów fotowoltaicznych Grupy 

Novavis, North China Power Engineering Co., Ltd. nadal podtrzymuje wolę udziału w 

projektach, co potwierdziła stosownym pismem przesłanym do siedziby Spółki datowanym 

na dzień 23 maja (Pobierz). 

 

W maju w Opolu odbyło się kolejne spotkanie Emitenta z przedstawicielami Uniwersytetu 

Opolskiego i jego partnerów (w oparciu o porozumienie, o którym Zarząd informował 

raportem bieżącym o numerze RB 38/2015), na którym omawiany był projekt budowy 

nowoczesnego Centrum Energetycznego w późnorenesansowym zamku w Dąbrowie 

Niemodlińskiej oraz roli Emitenta w tym projekcie. 
 

5. Kalendarz inwestora 

 

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

związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 
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W dniu 30 czerwca 2016 roku Emitent opublikuje raport roczny za rok obrotowy 2015. 

 

Na dzień 30 czerwca komunikatami ESPI 3/2016 oraz RB 15/2016 zwołane zostało Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dokumentacja WZA dostępna jest na stronie Emitenta, 

pod adresem: http://www.relacje.novavis.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html.  
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