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RAPORT BIEŻĄCY RB 14/2018 

 

 

 

 

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)  
za czerwiec 2018 

 
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 

 

Po zmianach kadrowych sprzed kilku tygodni, w dniu 4 czerwca 2018 roku na wniosek Ministra 

Energii Premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Dąbrowskiego na stanowisko 

wiceministra we wspomnianym resorcie. Obszarem jego zadań będą między innymi sprawy 

międzynarodowe oraz kwestia funduszy europejskich. Tomasz Dąbrowski pełnił dotychczas  

w Ministerstwie Energii funkcję dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa. 

 

Inny z wiceministrów Ministerstwa Energii, Grzegorz Tobiszowski w dniu 5 czerwca podczas 

posiedzenia sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz rozpatrywania poprawek 

zgłoszonych do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przyznał, iż 

realizacja celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2020 rok jest zagrożona. Dotychczas 

przedstawiciele Ministerstwa Energii jednogłośnie zapewniali, że wypełnienie polskiego celu 

OZE na rok 2020 jest realne i niezagrożone. 

 

W dniu 7 czerwca bieżącego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy 

o odnawialnych źródłach energii. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE zagłosowało aż 

czterystu trzydziestu posłów, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Zgłaszane 

przez posłów opozycji uwagi dotyczące nieprecyzyjnych sformułowań w akcie prawnym oraz 
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kwestii takich jak rozszerzenie taryf feed-in tariffs (FiT) i feed-in-premium (FiP) na inne 

technologie (inne niż biogaz i hydroenergtyka), zwiększenie nominalnej mocy 

modernizowanych elektrowni wiatrowych i zasad amortyzacji używanych wiatraków zostały 

odrzucone przez posłów partii rządzącej mających parlamentarną większość zgodnie  

z majowymi zapowiedziami Wiceministra Energii, Grzegorza Tobiszowskiego. Ministerstwo 

Energii zapowiedziało jednak, że aby nie opóźniać procedowania ustawy i wznowienia 

działania systemu aukcyjnego zapozna się z nimi przy okazji przygotowywania kolejnej 

nowelizacji. Kluczowym jest jednak fakt, że dzięki przyjęciu przez Sejm RP nowelizacji ustawy 

o OZE poprawione zostały regulacje dotyczące systemu aukcyjnego, co ma doprowadzić do 

odblokowania kolejnych aukcji i rozpoczęcia procesów inwestycyjnych budowy nowych 

instalacji OZE. Posłowie zaakceptowali między innymi nową regułę kumulacji pomocy 

publicznej, która ma proporcjonalnie pomniejszać cenę wynikającą z oferty złożonej przez 

zwycięzcę aukcji. Duża część nowelizacji ma za zadanie uporządkować rynek elektrowni 

wiatrowych, który uległ zmianom w 2016 roku po przyjęciu ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych. Zmianie uległa również maksymalna wielkość mikroinstalacji 

prosumenckich z dotychczasowych 40 kWp do 50 kWp, jak również kwestie podatkowe 

rozliczeń w systemie opustów. 

 

Przegłosowana i przyjęta przez Sejm RP w dniu 7 czerwca nowelizacja ustawy o odnawialnych 

źródłach energii trafiła do Senatu RP. Podczas posiedzenia w dniu 29 czerwca 2018 roku Senat 

przyjął nowelizację ustawy o OZE bez poprawek, a jedyną dyskusję wywołał zapis dotyczący 

opodatkowania elektrowni wiatrowych. Mimo kompromisu w Sejmie, Senat nie był tak 

jednogłośny – za przyjęciem ustawy zagłosowało 56 senatorów, przeciw było 26, zaś  

trzech wstrzymało się od głosu. Po decyzji Senatu nowelizacja została przekazana do podpisu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Energii zapewniało w minionym miesiącu, 

że szybkie przyjęcie nowelizacji pozwoli na wdrożenie i przeprowadzenie aukcji jeszcze w tym 

roku. Po podpisie Prezydenta prace w szybkim tempie będzie musiał wznowić Urząd Regulacji 

Energetyki (URE), dostosowując do zaktualizowanych regulacji między innymi Internetową 

Platformę Aukcyjną. 

 

W połowie czerwca bieżącego roku uzgodniony został nowy europejski cel udziału zielonej 

energii w unijnym miksie energetycznym do roku 2030. Komisja Europejska wraz  

z Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej postanowiły, że ustanowiony w 2014 roku 

cel na poziomie 27% zostanie zwiększony do 32%. Co ciekawe Parlament Europejski oraz kilka 

z państw członkowskich postulowało przyjęcie jeszcze ambitniejszego celu wynoszącego 35%. 

Przy nowym celu wspólnotowym największą niepewność powoduje brak indywidualnych 

celów krajowych znanych z unijnego celu na rok 2020, ustalonego na poziomie 20%. Zamiast 

obligatoryjnych celów dla poszczególnych krajów członkowskich, unia energetyczna będzie 

zarządzana regulacjami zwanymi governance, które tworzone będą w oparciu o krajowe plany 

na rzec energii i klimatu.  Instytucje Unii Europejskiej uzgodniły także w omawianym miesiącu 

nowy cel zwiększenia efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%, wobec celu na 

http://www.novavis.pl/


S t r o n a  | 3 

 

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 

poziomie 20% do roku 2020. Oba mechanizmy zostaną ponownie przeanalizowane przez 

unijnych decydentów w roku 2023, nie wykluczone, że w przypadku pozytywnego wyniku 

rewizji zostaną ponownie podniesione. 

 

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 45/2018 datowaną na dzień  

20 czerwca 2018 roku, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 

w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła 174,95 zł/MWh. Cena ta wyliczona została  

w oparciu o art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.). 

 
* * * 

 

1 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło 

się 27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej  

w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa. 

 

10 czerwca 2018 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treść Raportu 

Miesięcznego za Maj 2018 roku. 

 

27 czerwca 2018 roku Zarząd Novavis Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przekazał do 

publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku. 

 

Również 27 czerwca 2018 roku do publicznej wiadomości przekazany został wykaz 

Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku: 

 

1. Marshall Nordic Limited 

- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 5 371 875 

- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5 371 875 

- % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 87,31% 

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 63,78% 

 

2. Wojciech Grzegorz Żak 

- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 673 793 

- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 673 793 

- % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 10,95% 

- % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,00% 

 

http://www.novavis.pl/
https://newconnect.pl/ebi/files/105022-raport-miesiczny-novavis-s.a.-maj-2018.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/105022-raport-miesiczny-novavis-s.a.-maj-2018.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/105310-protokol-z-zwza-novavis-s.a.-z-dnia-27.06.2018.pdf
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Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się siedmiu 

akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 216 827 akcji, które uprawniają do wykonania  

6 216 827 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 73,82% kapitału 

akcyjnego Spółki. Obecnych i reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

było pięciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 6 152 387 akcji, które uprawniają do 

wykonania 6 152 387 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 

73,05% kapitału akcyjnego Spółki. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za czerwiec 2018 

 

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 system zarządzania i raportowania finansowego, w związku z którym wyniki Grupy 

Novavis i samego Emitenta prezentowane są raz na kwartał. 

 

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w czerwcu 2018 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

EBI 11/2018 1 czerwca 2018 
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego  

Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A.  
wraz z projektami uchwał 

EBI 12/2018 14 czerwca 2018 Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2018 r. 

EBI 13/2018 27 czerwca 2018 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. 

w dniu 27 czerwca 2018 r. 
 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 2/2018 1 czerwca 2018 
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego  

Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A.  
wraz z projektami uchwał 

ESPI 4/2018 27 czerwca 2018 

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

Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu  
27 czerwca 2018 r. 
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4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W czerwcu 2018 roku spółka zależna VOOLT sp. z o.o. realizowała bieżące zadania, w tym: 

• Składanie ofert przetargowych na montaż instalacji fotowoltaicznych dla klientów  

z całej Polski. 

• Wygranie przetargu i podpisanie umowy na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 34,72 kWp. 

• Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocach 40,32 kWp oraz 

23,52 kWp na dachach przedsiębiorstw inżynieryjnych. 

• Montaż instalacji PV o mocy 8,7 kWp na dachu budynku żłobka w Warszawie. 

• Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 3,99 kWp z dotacji Urzędu Miasta st. 

Warszawy na dachu budynku jednorodzinnego dla klienta indywidualnego. 

• Przeprowadzenie audytu energetycznego. 

• Dostawa kompletnego systemu montażowego zgodnie z zamówieniem zrealizowanym 

w sklepie internetowym voolt.pl.  

• Składanie ofert na montaż instalacji PV z branżowego portalu Bazy Konkurencyjności 

Funduszy Europejskich. 

• Nawiązanie współpracy z firmą ENERGY5 na dostawę systemów montażowych pod 

instalacje fotowoltaiczne. 

• Uzyskanie finansowania z Banku BGŻ BNP Paribas na montaż instalacji fotowoltaicznej 

o mocy 29,96 kWp na dachu budynku pomieszczenia gospodarczego dla pierwszego  

z obsługiwanych przez VOOLT rolników. 

 

Czerwiec bieżącego roku to kolejny miesiąc, w którym zespół CAC PV sp. z o.o. prowadził prace 

instalacyjne w formule EPC na zagranicznych budowach elektrowni fotowoltaicznych. W 

omawianym miesiącu realizowane były kolejne etapy inwestycji zgodnie z ustaleniami z 

inwestorem oraz rozliczona została kolejna część wykonanych prac. Dotychczas do sieci 

operatora energetycznego podłączone zostały dwie kompletne instalacje o mocy 500 kW 

każda, które w czerwcu regularnie dostarczały do sieci produkowaną energię.  

 

CAC PV sp. z o.o. realizował również w czerwcu zadania kierownika budowy wynikające z 

podpisanej umowy z podmiotem, który w dniu 29 czerwca 2017 roku w ramach aukcji zwykłej 

Nr AZ/1/2017 uzyskał gwarancję odbioru energii wytworzonej przez przyszłą instalację 

fotowoltaiczną o mocy około 1 MW. Na plac budowy dostarczono moduły fotowoltaiczne, 

które następnie zostały zamontowane. W ramach dodatkowych zadań została 

wynegocjowana i podpisana umowa z operatorem systemu dystrybucyjnego na odbiór 

wytwarzanej energii. Wykonany projekt budowlany stacji transformatorowej z przyłączem 

średniego napięcia jest aktualnie uzgadniany z PGE Dystrybucja. Po uzyskaniu pozytywnych 

uzgodnień CAC PV przystąpi do dostarczenia, uruchomienia i podłączenia stacji 

transformatorowej wraz z wymaganymi pomiarami kompletnej instalacji. Jednocześnie zakres 

odpowiedzialności za realizację projektu ze strony CAC PV został rozszerzony o rolę głównego 
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wykonawcy (koordynowanie prac dotychczasowych podwykonawców, a także występowanie 

do urzędów i instytucji w imieniu inwestora celem oddania instalacji do eksploatacji).  

 

Spółki celowe SPV Energia sp. z o. o. i  CAC PV sp. z o.o. stale realizują zadania związane z 

wyszukiwaniem i pozyskiwaniem gruntów odpowiednich pod projektowanie przyszłych 

instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i do własnego portfela 

inwestycyjnego. W dniu 29 czerwca 2018 roku dziewięć prowadzonych przez CAC PV 

projektów uzyskało prawomocne pozwolenia na budowę. 

 

5. Kalendarz inwestora 

 

W lipcu 2018 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania związane 

z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 

 

10 sierpnia 2018 roku po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport Miesięczny 

za lipiec 2018 roku, zaś w dniu 14 sierpnia 2018 roku opublikowany zostanie Raport Kwartany 

za II kwartał 2018 roku. 
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