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RAPORT BIEŻĄCY RB 32/2016

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)
za wrzesień 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 6 września 2016 roku w Sejmie miała miejsce konferencja poświęcona tematyce
klastrów i spółdzielni energetycznych, które mają być głównym obszarem kolejnej
nowelizacji ustawy o OZE zapowiadanej przez Ministerstwo Energii. Wdrożenie nowelizacji
ustawy ma nastąpić na początku przyszłego roku, ale ten termin będzie też zależeć od tempa
procedowania nowych regulacji przez parlament. Tym razem nowelizacja procedowana
będzie trybem rządowym – a nie jak poprzednie ustawy dla sektora OZE – jako projekty
poselskie. Informacje te potwierdził Andrzej Kaźmierski, szef Departamentu Energii
Odnawialnej w Ministerstwie Energii podczas wrześniowego wystąpienia w Sejmie.
Poinformował on, że celem resortu jest rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy o OZE i
przedstawienie jej projektu jeszcze przed końcem roku i możliwe jej przyjęcie na początku
roku 2017.
W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Energii przedstawiło we wrześniu
prognozę przyrostu liczby mikroinstalacji, której spodziewa się w najbliższych latach.
Uprzednio w nowelizacji ustawy o OZE urzędnicy Ministerstwa Energii nie przedstawili
prognozy wpływu nowego systemu na rozwój rynku prosumenckiego. Teraz resort energii
szacuje, że skumulowana liczba mikroinstalacji na koniec bieżącego roku wyniesie 8 tysięcy,
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rok później wzrośnie do 20 tysięcy, a w latach 2018-2020 będzie się powiększać o 20 tysięcy
rocznie, dzięki czemu w 2020 roku osiągnie poziom 80 tysięcy. Obecną liczbę mikroinstalacji
PV Ministerstwo Energii szacuje na około 4 tysięcy, zaś z informacji portalu Gramwzielone.pl
wynika, że już na koniec I kwartału 2016 roku łączna ich liczba przekraczała 7 tysięcy.
Pod koniec września 2016 roku Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że średnia
cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku wyniosła 171,14
zł/MWh.
***
1 września 2016 roku Zarząd Novavis S.A. poinformował o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian związanych
w uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu
30 czerwca 2016 roku oraz po przerwie w obradach w dniu 29 lipca 2016 roku.
Zarejestrowana została zmiana w Statucie Spółki przyjęta Uchwałą nr 10 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca
2016 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 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.”
5 września 2016 roku Zarząd Emitenta otrzymał informację o podpisaniu umowy przez CAC
PV sp. z o.o. (spółkę zależną, wchodzącą w skład Grupy Novavis), której przedmiotem jest
wykonanie robót teletechnicznych w zakresie budowy sieci niskiego napięcia i transmisji
danych w Republice Czeskiej.
Wartość umowy: 140.000,00 EUR netto.
Wartość umowy przeliczona według kursu NBP aktualnego na dzień publikacji raportu (4,35
zł): 609.000,00 zł netto.
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Okres realizacji umowy: 9 września 2016 – 31 grudnia 2016.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego
typu umów.
Kontrakt realizowany przez spółkę zależną Emitenta jest pierwszym zleceniem wynikającym z
zawartej przez CAC PV sp. z o.o. umowy z inwestorem. Zarząd CAC PV sp. z o.o. prowadzi
prace, które mają skutkować podpisaniem przez spółkę strategicznej umowy, umożliwiającej
realizację kolejnych zadań w latach 2016/2017 w segmencie robót elektrotechnicznych i
pomiarowych.
W opinii Zarządu Emitenta, realizacja ww. przedmiotu umowy będzie miała pozytywny
wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Novavis jeszcze w IV kwartale 2016 r.
oraz do końca 2017 roku. Ponadto, sprawna realizacja wspomnianego kontraktu może
zaowocować długoterminową umową (nawet do 2020 r.), co z kolei pozwoli zachować
ciągłość zleceń i stabilność przychodów oraz znacząco wpłynie na skonsolidowane wyniki
finansowe Emitenta.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na
istotną wartość przedmiotowej umowy.
W dniu 14 września bieżącego roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej
wiadomości treść raportu miesięcznego za sierpień 2016 r.
2. Wyniki finansowe Emitenta za wrzesień 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 we wrześniu 2016
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu

Data publikacji

Tytuł raportu

RB 30/2016

1 września 2016

Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy

RB 31/2016

14 września 2016

Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień
2016 r.
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W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu

Data publikacji

Tytuł raportu

ESPI 8/2016

5 września 2016

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
od Novavis S.A.

4. Informacje na temat realizacji celów emisji
Zgodnie z informacjami podanymi w „Raporcie Miesięcznym za Sierpień 2016 roku” (RB
31/2016) pracownicy VOOLT sp. z o.o. wraz z jej dystrybutorami prowadzili we wrześniu
bieżącego roku dalsze wizje lokalne w jednej z polskich gmin, która wyraziła zainteresowanie
wsparciem swoich mieszkańców w budowie instalacji PV. Finalnie we wrześniu
zakontraktowano nie czternaście, a dwadzieścia trzy mikroinstalacje fotowoltaiczne o
średniej mocy 4 kW. Dział handlowy opracował stosowne projekty, które zostały
przedłożone w gminie zgodnie z założeniami projektu i w październiku rozpoczął ich
realizację.
Ponadto w raportowanym miesiącu zakończona została usługa polegająca na przygotowaniu
pełnej dokumentacji, zaprojektowaniu oraz przeprowadzeniu wszelkich procesów do
uzyskania pozwolenia na budowę dla dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,98 MW w
województwie warmińsko-mazurskim, o której Emitent informował w „Raporcie
Miesięcznym za Lipiec 2016 roku” (RB 27/2016). Zlecający ubiegać się będzie o
dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Spółka celowa CAC PV sp. z o.o. rozpoczęła we wrześniu 2016 roku projekt, którego
przedmiotem jest wykonanie robót teletechnicznych w zakresie budowy sieci niskiego
napięcia i transmisji danych w Republice Czeskiej. Prace prowadzone są w oparciu o umowę
podpisaną w dniu 5 września 2016 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym o
numerze ESPI 8/2016. Realizacja zadania potrwa do końca bieżącego roku.
5. Kalendarz inwestora
W październiku 2016 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze
działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.
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