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1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 

 

Dnia 2 sierpnia 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do publicznej 

wiadomości informację, iż w roku 2021 nie zostanie przeprowadzona kolejna aukcja OZE. 

Ostatnia aukcja odbyła się na przełomie maja i czerwca 2021 roku, a jej przebieg Emitent 

przedstawił w Raporcie Miesięcznym za czerwiec 2021 roku. Pomimo uprzedniego 

sygnalizowania możliwości przeprowadzenia kolejnej aukcji w roku 2021, Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska postanowiło skupić się na stworzeniu długoterminowego 

harmonogramu, który określi terminy aukcji do 2027 roku. Zmiana ta wynika z niedawno 

przyjętej nowelizacji ustawy determinującej oraz umożliwiającej przebieg aukcji do roku 2027.  

 

W dniu 12 sierpnia 2021 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rynku mocy. Różnice 

dotyczące ceny za energię elektryczną, które zaczną obowiązywać od września są początkiem 

zmian jakie czekają nas w przyszłych latach. Z kluczowych zapisów nowelizacji wynika, że: 

http://www.relacje.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/
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• Zmienione zostały opłaty obowiązujące trzy grupy odbiorców, których zużycie dobowe 

oscyluje od nie więcej niż 5 proc., nie więcej niż 10 proc., i nie więcej niż 15 proc., 

w porównaniu do zapotrzebowania w godzinach szczytowych. Należności ulegną 

zmniejszeniu dla każdej z tej grup o kolejno nawet 83 proc., 50 proc. i 17 proc.; 

• Zmieniony został dotychczasowy model naliczania opłaty mocowej dla każdego 

odbiorcy energii. Od 1 stycznia 2028 roku opłata będzie uzależniona od indywidualnej 

krzywej poboru, zaś do końca 2027 roku będzie obowiązywał podział na odbiorców 

ryczałtowych oraz pozostałych; 

• Sposób naliczania kar za opóźnienie w oddaniu jednostek do użytku ulegnie zmianie ze 

stałych 15 proc. miesięcznej wartości obowiązku mocowego na system reformatorski 

od 5 proc. po zakończeniu w pierwszym roku przez 15 proc. w drugim roku do 25 proc. 

miesięcznej wartości obowiązku mocowego w trzecim roku dostaw; 

• Wprowadzone zostało ujednolicenie pojęcia w Prawie Energetycznym magazynu 

energii, jako jednostki fizycznej wytwórczej oraz dodanie go do listy podmiotów 

wnoszących opłatę mocową; 

• Zostały zmienione zasady w uczestnictwie na aukcjach rynku mocy. Jednostki 

wytwórcze, które nie spełniają limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh wytworzonej 

energii elektrycznej nie będą mogły brać udziału w aukcjach. Jednak otwarta zostanie 

możliwość udziału w aukcjach dla jednostek nie spełniających limitów bez możliwości 

wynagrodzenia z rynku mocy. Tyczy się to jednostek, które rozpoczęły działalność 

przed 4 lipca 2019 roku; 

• Dodana została możliwość obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym. Przepisy 

zakładają, iż dostawca, w ramach transakcji na rynku wtórnym, ma możliwość 

przenosić na inną jednostkę rynku mocy obowiązek mocowy. Zmiany mają zachęcić do 

świadomego zużywania prądu w ciągu dobry oraz ujednolicić prawo, które 

w najbliższym czasie zostanie zmieniane zarówno dla rynku prosumenckiego jak 

i przemysłowego. 

Polska jest jednym z pięciu państw, które odpowiadają za prawie dwie trzecie 

zapotrzebowania na energię elektryczną w Unii Europejskiej. Tym co wyróżnia nasz kraj na tle 

pozostałych czterech Państw jest fakt, iż paliwa kopalne nie tylko stanowią główne źródło 

energii, lecz wykorzystujemy ich coraz więcej. Pomimo faktu, że odnawialne źródła energii 

stanowią coraz wyższy procent w naszym miksie energetycznym, zapotrzebowanie na energię 

nieustannie rośnie. Od początku pandemii do zakończenia drugiego kwartału energia 

produkowana z OZE wzrosła z blisko 0% do 13% co plasuje Polskę w pierwszej ósemce państw 

UE o najbardziej gwałtownym wzroście energii produkowanej z odnawialnych źródeł. Teraz 

wiadomo, iż progres nie będzie zwalniać, czego przyczyną są nie tylko zmieniający się klimat 

oraz podpisane przez nas porozumienia klimatyczne, ale również diametralne wzrosty ceny 

paliw kopalnych. Pomimo zadowalającego tempa wzrostu procentowej zawartości OZE w 

naszym miksie energetycznym, nie jest ono dostatecznie szybkie aby wypełnić zobowiązania 

przyjęte wraz z podpisaniem porozumienia paryskiego, które obliguje do redukcji do roku 

http://www.relacje.novavis.pl/
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2030 produkcji CO2 o 55%. Ostatnie zmiany w ustawie o OZE przegłosowane w sejmie w dniu 

11 sierpnia 2021 roku powinny pomóc w przyspieszeniu progresu. Zakładają one: 

• Zwiększenie progu mocy „małych instalacji” OZE z 0,5 MW do 1,0 MW. Dzięki tej 

zmianie inwestorzy nie będą musieli występować o koncesję dla instalacji o takich 

parametrach; 

• Zwiększenie granicznych wartości mocy z 0,1 MW do 0,5 MW dla instalacji 

ubiegających się o zwolnienie z uwzględniania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Dla instalacji fotowoltaicznych budowanych na gruntach klasy piątej 

oraz szóstej, a także na nieużytkach, wartości te zostały zwiększone do 1 MW. Dla 

wszystkich instalacji PV umiejscowionych na połaciach dachowych nastąpi zniesienie 

tego obowiązku; 

• Wydłużenie okresu obowiązywania systemu wsparcia do połowy 2045 roku, lecz nie 

dłużej niż 15 lat od uruchomienia danej instalacji. Zmiana ta nie dotyczy jednak 

każdego rodzaju instalacji. Instalacje, które zostały wyszczególnione w ustawie 

pożytkują własną energie według zasad: prosumenckiego systemu upustów, sprzedaży 

nadwyżek energii z mikroinstalacji należących do przedsiębiorców, systemów 

aukcyjnych oraz systemów FiT/FiP; 

• Wydłużenie do 2027 roku okresu możliwości organizacji aukcji. Wartość oraz ilość 

energii, którą będzie można sprzedać na aukcjach ma zostać ustalona w przyszłości 

przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska; 

• Zostanie dodana zmiana umożliwiająca dzierżawę gruntu pod budowę instalacji 

fotowoltaicznych z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w trybie 

bezprzetargowym, wyłącznie dla państwowych spółek energetycznych. 

 

W omawianym miesiącu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie podpisane 

przez Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę w sprawie wielkości udziału ilościowego 

sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w roku 

2022. Wielkość udziału zielonych certyfikatów na rok 2022 została obniżona z obowiązującego 

w tym roku 19,5 proc. do 18,5 proc., pomimo ciągle rosnących cen zielonych certyfikatów. 

Decyzja jest argumentowana ciągłym wzrostem ceny energii, które stanowią drugie w 

kolejności źródło wsparcia dla inwestorów, kończącym się 15-letnim okresem wsparcia oraz 

migracją niektórych wytwórców do systemu aukcyjnego.  

 

* * * 

 

W dniu 6 sierpnia 2021 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treść  

Raportu Miesięcznego za lipiec 2021 roku. 

http://www.relacje.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/
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W dniu 14 sierpnia 2021 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treść  

Raportu kwartalnego za II kwartał  2021 roku, który następnie został poddany korekcie. Tym 

samym w dniu 18 sierpnia 2021 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości 

treść skorygowanego Raportu Kwartalnego VOOLT S.A. za II kwartał 2021 roku. 

 

W dniu 18 sierpnia 2021 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treść Listu 

Prezesa Zarządu VOOLT S.A do Akcjonariuszy. 

 

W dniu 20 sierpnia 2021 Zarząd Spółki VOOLT S.A. działając na podstawie  

art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołał Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 września 2021 roku o godzinie 

10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 

37, 00-845 Warszawa. 

 

W treści komunikatu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitent przekazał:  

• Treść ogłoszenia,  

• Projekty uchwał,  

• Wzór pełnomocnictwa,  

• Informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za sierpień 2021 

 

Zarząd Novavis S.A. (obecnie VOOLT S.A.) podjął decyzję, iż od raportu miesięcznego za miesiąc 

luty 2015 roku nie będą publikowane informacje finansowe dotyczące Emitenta i spółek  

z Grupy Kapitałowej w raportach miesięcznych. Jednocześnie Zarząd Spółki wprowadził 

wewnątrz struktury Grupy Kapitałowej system zarządzania i raportowania finansowego,  

w związku z którym wyniki finansowe prezentowane są raz na kwartał. 

 

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w sierpniu 2021 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

EBI 19/2021 6 sierpnia 2021 
Raport Miesięczny VOOLT S.A.  

za lipiec 2021 

http://www.relacje.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/
https://newconnect.pl/ebi/files/134722-raport-kwartalny-voolt-za-ii-q-2021-v2.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/134723-list-prezeza-zarzadu-do-akcjonariuszy-voolt-sa.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/134723-list-prezeza-zarzadu-do-akcjonariuszy-voolt-sa.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/134744-nwz-17.09.21-ogloszenie.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/134745-nwz-17.09.21-projekty-uchwal.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/134746-nwz-17.09.21-formularz-pelnomocnictwa.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/134747-nwz-17.09.21-struktura-kapitalu-zakladowego.pdf
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EBI 20/2021 14 sierpnia 2021 
Raport Kwartalny VOOLT S.A.  

za II kwartał 2021 roku  

EBI 21/2021 18 sierpnia 2021  
Korekta Raportu Kwartalnego  

za II kwartał 2021 roku 

EBI 22/2021 18 sierpnia 2021 
List Prezesa Zarządu VOOLT S.A. 

do Akcjonariuszy  

EBI 23/2021 20 sierpnia 2021 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego  

Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A.  

wraz z projektami uchwał  

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 10/2021 20 sierpnia 2021 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy VOOLT S.A wraz z projektem 

uchwał 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W omawianym miesiącu Grupa Kapitałowa Emitenta realizowała bieżące działania 

sprzedażowe oraz uprzednio zakontraktowane prace projektowe, budowlane i nadzorcze. 

 

W lipcu 2021 roku wiodąca w grupie spółka VOOLT sp. z o.o. prowadziła następujące działania 

związane z bieżącą działalnością operacyjną: 

• Realizacja kolejnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda na zlecenie 

ogólnopolskiej sieci sklepów z branży FMCG, zgodnie z zawartą umową  

o której Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 

(„Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”) z dnia  

6 października 2020 roku. Kontynuacja projektowania i przygotowywania kolejnych 

inwestycji, związanych z długoterminowym kontraktem na dostawę i montaż stu 

instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. 

• Zakończenie montażu konstrukcji wsporczej dla instalacji PV o mocy 2 MW. Dalsze 

prace dotyczące posadowienia złączy kablowych, które są częścią infrastruktury 

instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 6 MW, rozpoczęcie procesu okablowania 

przyszłej instalacji o łącznej mocy 4 MW, rozpoczęcie prac ziemnych mających na celu 

umiejscowienie trasy kablowej oraz bednarki w ziemi przy każdym ze stołów, na 

http://www.relacje.novavis.pl/
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którym mieszczą się moduły. Prace są prowadzone w ramach umowy, o której Emitent 

informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 3/2021 ,,Zawarcie istotnej umowy 

przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis”.  

• Złożenie pełnej dokumentacji technicznej i opisowej o wydanie warunków 

przyłączeniowych dla planowanych projektów fotowoltaicznych o mocach 1 MW (na 

dachu hali magazynowej), 1MW (na gruncie) oraz 1,6 MW (na dachu zakładu 

produkcyjnego). 

• Realizacja mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy kilkudziesięciu kW. 

• Rozpoczęcie prac budowalnych dotyczących układu hybrydowego połączonego 

z instalacją fotowoltaiczną oraz z pompą ciepła, przy jednoczesnej instalacji systemu 

sanitarnego i elektrycznego z funkcją Smart Home.  

• Prowadzenie rozmów na temat budowy instalacji fotowoltaicznych na zlecenie sieci 

biogazowni. 

• Kontynuacja współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, wraz  

z przygotowaniem i przedstawieniem ofert na wykonanie instalacji PV na kilku 

kolejnych budynkach w Warszawie. 

• Stała praca ofertowa i projektowa, dotycząca projektów fotowoltaicznych dla klientów 

spółki oraz realizacja spotkań z potencjalnymi klientami na terenie całej Polski,  

ze szczególnym naciskiem na klientów biznesowych i korporacyjnych (B2B). 

• Organizacja szkolenia w gminie Terespol 21-550, województwo lubelskie, które ma 

zostać przeprowadzone na początku września. 

 

W dniu 28 sierpnia bieżącego roku zespół handlowy VOOLT uczestniczył w targach rolniczych 

w Piotrkowie Trybunalskim, w województwie łódzkim. Zarząd pozytywnie ocenił perspektywy 

wynikające z uczestnictwa w tego typu wydarzeniach, dlatego w najbliższym czasie zespół 

będzie częściej odwiedzać wydarzenia o podobnej tematyce.  

 

5. Kalendarz inwestora 

 

We wrześniu 2021 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania 

związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 

 

17 września 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w 

Warszawie (przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa) odbędzie się Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOOLT S.A. 

 

14 października 2021 roku po zakończonej sesji giełdowej Zarząd Spółki przekaże do publicznej 

wiadomości treść Raportu Miesięcznego za wrzesień 2021 roku 

 

 

http://www.relacje.novavis.pl/
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