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RAPORT BIEŻĄCY RB 5/2016

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

Na początku stycznia 2016 roku minister energii Krzysztof Tchórzewski nominował dwóch
nowych wiceministrów do resortu energii. Pierwszym z nich został Andrzej Piotrowski,
którego zadania będą dotyczyć rozwoju nowych technologii związanych z wykorzystaniem
węgla. Drugim został Michał Kurtyka, który będzie odpowiedzialny za negocjacje z Komisją
Europejską, między innymi w sprawie pomocy publicznej dla energetyki i górnictwa.
Zgodnie z informacjami dotyczącymi legislacyjnych planów rządu Premier Beaty Szydło w
zakresie energetyki, na pierwszy kwartał 2016 roku zaplanowano przyjęcie nowelizacji
Ustawy o OZE, a także nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. Planowana nowelizacja
Ustawy o OZE jest konsekwencją nowelizacji z końca 2015 roku (weszła w życie z dniem 31
grudnia 2015 roku), która przesunęła o pół roku wejście w życie systemu aukcyjnego oraz
systemu taryf gwarantowanych. Zgodnie z zapewnieniami tegoroczna nowelizacja ma za
zadanie między innymi doprecyzowanie zasad wsparcia dla producentów energii w
mikroinstalacjach fotowoltaicznych.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej poinformował, że
planowana przez rząd nowelizacja Ustawy o OZE „będzie sporą rewolucją dla rynku”, zaś
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głównym powodem opóźnienia o pół roku wdrożenia nowego systemu wsparcia dla
energetyki odnawialnej jest fakt, iż „priorytetem jest wypełnienie przez Polskę unijnego celu
w zakresie OZE do 2020 r., a z drugiej strony skoro w projekty angażują się także prywatni
inwestorzy, to muszą się one ekonomicznie spinać”. W kwestiach energetyki
„prosumenckiej” minister Krzysztof Tchórzewski zapewnił, że resort będzie robił wszystko by
była ona rozwijana, a jej nadrzędnym celem powinno być „produkowanie energii na użytek
własny, a nie na sprzedaż”.
***
7 stycznia 2016 roku Zarząd Spółki Novavis S.A poinformował, że raporty okresowe w roku
2016 będą publikowane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
- 12 lutego 2016 roku - raport okresowy za IV kwartał 2015 roku,
- 13 maja 2016 roku - raport okresowy za I kwartał 2016 roku,
- 12 sierpnia 2016 roku - raport okresowy za II kwartał 2016 roku,
- 14 listopada 2016 roku - raport okresowy za III kwartał 2016 roku.
Raport roczny:
- 3 czerwca 2016 roku - raport roczny za 2015 rok.
Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż podobnie jak w roku poprzednim, korzystając z
dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect", Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych
jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące
Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.
14 stycznia bieżącego roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości
treść raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.
Tego samego dnia, to jest 14 stycznia Zarząd Emitenta poinformował, że w związku z
prawdopodobnym błędem systemu informatycznego raport miesięczny Emitenta za grudzień
2015 roku został omyłkowo zdublowany. W związku z powyższym za nieważny uznaje się
komunikat bieżący numer RB 2/2016 (bez załącznika), zaś poprawnym jest komunikat
bieżący numer RB 3/2016. Ponadto w treści samego raportu dokonuje się zmiany z „RB
2/2016” na „RB 3/2016”. Zarząd Emitenta dopilnuje by dalsza numeracja komunikatów
bieżących i okresowych przebiegała bez podobnych problemów.
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2. Wyniki finansowe Emitenta za styczeń 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 styczniu 2016
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:
Numer raportu

Data publikacji

RB 1/2015

7 stycznia 2016

RB 3/2015

14 stycznia 2016

RB 4/2015

14 stycznia 2016

Tytuł raportu
Terminy przekazywania raportów okresowych w
2016 roku
Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień
2015 r.
Sprostowanie numeracji raportu miesięcznego za
grudzień 2015 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji
W styczniu 2016 roku, w związku z prowadzonym projektem strategicznym budowy fabryki
innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow
Batteries (VRFB) na terenie Polski, Spółka wraz z doradcami inwestycyjnymi prowadziła prace
nad modelem finansowym. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Storion
Energy Inc. Ponadto strony Joint Venture Agreement odwiedziły budynek, w którym
przewidywana jest produkcja pilotażowa urządzeń VRFB oraz grunty, na których ma zostać
zlokalizowany zakład produkcyjny.
Kanał dystrybucji detalicznej VOOLT sp. z o.o. został w styczniu bieżącego roku uzupełniony
zespołem nowych pracowników, którzy stacjonarnie i terenowo reprezentują Grupę Novavis
w działaniach sprzedażowych. Trzyosobowy zespół został przeszkolony i jest przygotowany
do samodzielnej obsługi klienta.
Ponadto w styczniu 2016 roku na podstawie umowy pomiędzy Alior Bank S.A. a Novavis S.A.
Spółka uzyskała nowe narzędzie wsparcia sprzedaży dla odbiorcy indywidualnego w postaci
preferencyjnych kredytów. Umowa stwarza nowe możliwości dla klientów zainteresowanych
zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z finansowaniem.
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5. Kalendarz inwestora
W lutym 2016 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania
związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.
W dniu 12 lutego 2016 roku, po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport
Okresowy za IV kwartał 2015 roku.
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