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RAPORT BIEŻĄCY RB 31/2016

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)
za sierpień 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 4 sierpnia 2016 roku Ministerstwo Energii opublikowało projekty rozporządzeń do
znowelizowanego ustawą o OZE systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. Jednym
z czterech projektów rozporządzeń jest projekt rozporządzenia z proponowanymi przez
Resort cenami referencyjnymi dla systemu aukcyjnego. Ponadto z informacji wynika, iż w
aukcjach przeprowadzonych w bieżącym roku ma być promowana produkcja energii z
biogazowni rolniczych oraz z instalacji OZE o mocy do 1 MW. System aukcyjny, udzielać
będzie wsparcia dla producentów zielonej energii w podziale na tak zwane koszyki aukcyjne.
Projekty zgłoszone do danego koszyka otrzymają wsparcie w postaci stałej w okresie 15 lat
ceny za odkup energii zaoferowanej przez inwestorów, w przypadku, w którym będzie ona
niższa od cen zgłoszonych przez konkurencję Dla instalacji wykorzystujących wyłącznie
energię promieniowania słonecznego o łącznej mocy nie większej niż 1 MW do wytwarzania
energii elektrycznej, cena referencyjna wynosi 465 zł/MWh. Dla instalacji fotowoltaicznych o
mocy większej niż 1 MW jest to 445 zł/MWh.
W sierpniu Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że w I połowie 2016 roku
instalacje OZE w Polsce wyprodukowały 4761 TWh zielonej energii elektrycznej
(potwierdzonej wydaniem świadectw pochodzenia wydanymi do końca czerwca bieżącego
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roku), podczas gdy w całym 2015 roku było to prawie 22 TWh, a rok wcześniej niecałe 20
TWh. Największy udział w tegorocznym wyniku miały elektrownie wiatrowe, produkując
3,342 TWh energii elektrycznej. W I połowie bieżącego roku energia wyprodukowana w
instalacjach fotowoltaicznych wyniosła 8,4 GWh (podczas gdy w całym roku ubiegłym
instalacje PV wyprodukowały 40,9 GWh energii).
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie na początku
zeszłego miesiące gruntownie zmieniła zasady rozliczeń, którym podlegają producenci
zielonej energii. W połowie sierpnia bieżącego roku Ministerstwo Energii (twórca
nowelizacji) zapowiedziało przygotowanie kolejnej. Zdaniem resortu obecnie prowadzone są
wstępne konsultacje z zainteresowanymi branżami i Komisją Europejską, które mają określić
kierunek i zakres zmian. Resort energii zapowiedział, że implementacja nowelizacji będzie
mieć miejsce na przełomie 2016/2017 roku, a o terminie zadecyduje liczba zmian i przebieg
procesu legislacyjnego.
***
10 sierpnia 2016 roku Zarząd Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu
miesięcznego za lipiec 2016 r.
12 sierpnia bieżącego roku przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał
2016 r.
W dniu 31 sierpnia 2016 Zarząd Emitenta poinformował, iż roku nastąpiło wygaśnięcie
umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej w dniu 24 września 2013
roku (komunikowanej raportem bieżącym numer RB 19/2013) pomiędzy Emitentem a spółką
Salwix sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
2. Wyniki finansowe Emitenta za sierpień 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 sierpniu 2016
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:
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Numer raportu

Data publikacji

Tytuł raportu

RB 27/2016

10 sierpnia 2016

Uzupełnienie do raportu bieżącego RB 20/2016

RK 28/2016

12 sierpnia 2016

RB 29/2016

31 sierpnia 2016

Raport miesięczny Novavis S.A. za czerwiec
2016 r.
Uzupełnienie i korekta Raportu Rocznego za
2015 rok

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji
Spółka celowa VOOLT sp. z o.o. wraz z jej dystrybutorami prowadziła w sierpniu swoje stałe
działania handlowe ukierunkowane na sprzedaż detaliczną rozwiązań fotowoltaicznych,
które poskutkowały między innymi podpisaniem umowy na dachową instalację
fotowoltaiczną o mocy 35 kW, która realizowana będzie w oparciu o pożyczkę z WFOŚiGW.
Ponadto pracownicy odbyli dziesiątki wizji lokalnych w jednej z polskich gmin, która wyraziła
zainteresowanie wsparciem swoich mieszkańców w budowie instalacji PV. Na koniec
miesiąca wynegocjowane zostało czternaście umów z klientami (podpisane we wrześniu) na
zaprojektowanie i wykonawstwo czternastu mikroinstalacji fotowoltaicznych o średniej mocy
4 kW. Zgodnie z gminnym projektem projekty muszą zostać wykonane i zaakceptowane do
końca września bieżącego roku, zaś ich rozliczenie nastąpi w IV kwartale 2016 r. Zarząd
będzie prowadził dalsze działania na tym terenie, które mają na celu zakontraktowanie
kolejnych projektów dla przyszłych „prosumentów”.
Spółka celowa CAC PV sp. z o.o. w omawianym miesiącu nawiązała kontakt z inwestorem
zagranicznym w sprawie projektu, którego przedmiotem jest wykonanie robót
teletechnicznych w zakresie budowy sieci niskiego napięcia i transmisji danych w Republice
Czeskiej. Rozpoczęła negocjację umowy (finalnie podpisanej w dniu 5 września 2016 roku, o
czym Emitent informował raportem bieżącym o numerze ESPI 8/2016), która realizowana
będzie do końca bieżącego roku. Kontrakt realizowany przez CAC PV sp. z o.o. jest pierwszym
zleceniem wynikającym z zawartej przez umowy. 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.
5. Kalendarz inwestora
We wrześniu 2016 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania
związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.
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