
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: 842.187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | office@novavis.pl | www.novavis.pl 

RAPORT BIEŻĄCY RB 27/2016 

 

 

 

 

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

  

W dniu 1 lipca 2016 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach 

energii, która wprowadziła między innymi zupełnie nowe zasady rozliczeń dla 

„prosumentów”, którzy zostali w nowej ustawie po raz pierwszy zdefiniowani. Zgodnie z 

wpisaną do ustawy o OZE definicją, mianem „prosumenta” określa się „odbiorcę końcowego 

dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, 

wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w 

mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną 

działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej”. Od teraz mogą stać się nim nie tylko gospodarstwa domowe, ale także inne 

rodzaje podmiotów, jak na przykład szkoły, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Z 

pierwotnej ustawy o OZE usunięty został system taryf gwarantowanych oraz system, który 

obowiązywał dotychczasowych „prosumentów” w I półroczu 2016 roku, polegający na 

bilansowaniu z uwzględnieniem sprzedaży niezbilansowanych nadwyżek za 100% ceny 

hurtowej Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Obecnie „prosumenci” objęci zostali systemem 

opustów.  
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W połowie lipca bieżącego roku Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii za II 

kwartał 2016 roku. Średnia cena energii elektrycznej za II kwartał 2016 r. (sprzedawanej na 

zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Energetyczne) wyniosła 

173,50 zł/MWh.  

 

Również w lipcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

poinformował, że program Prosument, którego zadaniem było finansowanie inwestycji w 

przydomowe mikroinstalacje produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii 

(realizacja programu została wstrzymana kilka miesięcy temu, najpierw w placówkach Banku 

Ochrony Środowiska a następnie w gminach, które podpisały stosowne umowy z NFOŚiGW), 

zostanie zastąpiony programem zakładającym nowe warunki finansowania inwestycji w 

domowe mikroinstalacje. NFOŚiGW poinformował, że nowy program jest obecnie 

konsultowany z wojewódzkimi funduszami, które zajmą się jego wdrażaniem w 

poszczególnych regionach. Konsultacje mają potrwać docelowo do września, a dopiero 

później możemy poznać założenia nowego programu. 

 

* * * 
 

8 lipca 2016 roku Zarząd Novavis S.A. przekazał za pośrednictwem systemu ESPI do 

publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku. 

 

W dniu 13 lipca 2016 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze RB 20/2016 

„Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej” z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarząd Novavis 

S.A. przekazał życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie 

§ 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, który otrzymał 

od Pana Leszka Jerzego Puściana. 

 

Pan Leszek Jerzy Puścian (ur. 1941) jest absolwentem kierunków inżynierii wojskowej w 

Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz Akademii Sztabu Generalnego, a także 

studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w 

zakresie ochrony informacji biznesowej między innymi w spółkach skarbu państwa. 

 

W latach od 1997 do 2009 roku Pan Leszek Puścian piastował stanowiska zarządcze w 

Centrali Polskich Kolei Państwowych S.A. Pracował jako pełnomocnik zarządu do spraw 

ochrony informacji prawnie chronionych wewnątrz całej Grupy PKP, a w latach 2009 - 2010 

w spółce PKP Cargo S.A. wchodzącej w skład Grupy PKP. Odpowiadał za opracowanie pełnej 

dokumentacji oraz procedur ochrony informacji biznesowych i ochrony danych osobowych, a 

w ramach potrzeb również informacji niejawnych. W zakres chronionych danych 

biznesowych wchodziły między innymi katalogi informacji kadrowych, organizacyjnych, 

technicznych oraz technologicznych wewnątrz grupy kapitałowej. 
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W latach od 1989 do 1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu kadr w 

Ministerstwie Obrony Narodowej oraz pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw 

rekonwersji kadr. Zdobył doświadczenie zarządczo-administracyjne w strukturze jednostek 

kolejowo-drogowych w zakresie technologicznym budowy dróg i mostów. 

 

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

raportu miesięcznego za czerwiec 2016 r. 

 

W dniu 28 lipca w nawiązaniu do raportu okresowego numer RR 21/2016 „Raport Roczny 

Novavis za rok obrotowy 2015” z dnia 30 czerwca 2016 roku, a w szczególności do opinii i 

raportu Biegłego Rewidenta od badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Novavis wynikającej z nieotrzymania w ustalonym terminie kompletu dokumentów 

księgowych oraz postanowienia Biegłego Rewidenta i Zarządu Novavis S.A., iż badanie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostanie dokonane ponownie po dostarczeniu 

niezbędnych danych przez księgowość zewnętrzną (obie informacje zawarte są w Załączniku 

Nr 5 „Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 

badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym”), Zarząd Novavis S.A. przekazał 

poprawiony i wiążący Załącznik Nr 5 „Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy 

Novavis”, stanowiący integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015. 

 

Ponowne badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Novavis za rok 

obrotowy 2015 wpłynęło na następujące korekty: w Raporcie Rocznym Novavis za rok 

obrotowy 2015 (korekta punktu 9.), w Załączniku Nr 1 „Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z 

działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015” (korekta punktu L.), w 

Załączniku Nr 3 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015”. Skorygowane 

dokumenty zostały załączone do stosownego raportu. 

 

Poprawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dotyczące go opinia oraz raport z 

badania Biegłego Rewidenta zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej Emitenta do 

zaopiniowania, a następnie skierowane do zatwierdzenia przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

29 lipca 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 29 lipca 

2016 roku. 

 

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

Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 roku dokonano zmian Statutu Spółki 

(Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z 
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siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmiany w Statucie 

Spółki). Jednocześnie akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki Novavis S.A. 

uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 10. 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 10 zmieniony został § 7 ust. 7.7. Statutu Spółki. 

 

Dotychczasowe 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.” 

 

Nowe brzmienie: 

„7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,62 zł (słownie: sześćset 

trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), tj. do kwoty 

1.473.828,12 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset 

dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) - kapitał docelowy.” 

 

Tego samego dnia, to jest 29 lipca br. Zarząd Novavis S.A. przekazał za pośrednictwem 

systemu ESPI do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 lipca 2016 roku. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za lipiec 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 lipcu 2016 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 23/2016 13 lipca 2016 Uzupełnienie do raportu bieżącego RB 20/2016 

RK 24/2016 14 lipca 2016 
Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec  

2016 r. 
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RB 25/2016 28 lipca 2016 
Uzupełnienie i korekta Raportu Rocznego za  

2015 rok 

RB 26/2016 29 lipca 2016 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 

2016 r. 
 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 6/2016 8 lipca 2016 

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 
2016 r. 

ESPI 7/2016 29 lipca 2016 

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 29 lipca  
2016 r. 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

Spółka celowa VOOLT sp. z o.o. prowadziła w lipcu swoje stałe działania handlowe 

ukierunkowane na sprzedaż detaliczną rozwiązań fotowoltaicznych, a dzięki wejściu w życie 

w dniu 1 lipca ustawy o OZE zanotowała wzrost zainteresowania zakupem mikroinstalacji 

fotowoltaicznych przez potencjalnych „prosumentów”. W raportowanym miesiącu zespół 

pracowników i handlowców realizował swoje kluczowe działania: prowadził wizje lokalne i 

audyty zapotrzebowania energetycznego, koordynował dostawy produktów i instalacje 

systemów PV dla odbiorców indywidualnych i biznesowych (między innymi zakończona 

została budowa naziemnej instalacji o mocy 40 kW w województwie śląskim). Ponadto 

VOOLT podpisał w lipcu umowę na zaprojektowanie oraz przeprowadzenie wszelkich 

procesów do uzyskania pozwolenia na budowę dla dachowej instalacji fotowoltaicznej o 

mocy 0,98 MW w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Spółka dominująca prowadziła natomiast dalsze działania związane z dostosowaniem 

strategii grupy do przyjętej nowelizacji ustawy o OZE i umiejscowieniem wszystkich 

prowadzonych projektów w zmienionej perspektywie i nowym systemie wsparcia, opustów 

oraz aukcji. W opublikowanych projektach rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw, projektodawca 

założył, iż w aukcjach w 2016 roku – jeśli chodzi o istniejące instalacje – będzie można 

sprzedać energię elektryczną pochodzącą jedynie z biogazowni rolniczych. W kwestii nowych 

źródeł ulokowanych w jednym tylko koszyku zakłada się budowę elektrowni 

fotowoltaicznych domocy 1 MW. Pozwala to założyć, że instalacje będące w portfelu Grupy 

Novavis (instalacja 400 kW oraz trzy instalacje 500 kW) będą uczestnikami postepowania 
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aukcyjnego w 2016 roku. Jednocześnie Ministerstwo Energii zakłada udzielanie wsparcia dla 

producentów zielonej energii z instalacji OZE o mocy do 1 MW w stałej cenie za energię, w 

okresie 15 lat. Cena referencyjna, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o OZE, ma 

według propozycji Ministerstwa Energii wynieść 465 zł/MWh dla instalacji o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię 

promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. 

 

5. Kalendarz inwestora 

 

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

związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 

 

W dniu 12 sierpnia 2016 roku, po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport 

Okresowy za II kwartał 2016 roku. 
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