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RAPORT BIEŻĄCY RB 2/2017

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

12 grudnia 2016 roku udostępniona została Internetowa Platforma Aukcyjna (IPA), dzięki
czemu wytwórcy zainteresowani skorzystaniem z systemu aukcyjnego mogli rozpocząć
procedurę rejestracji swoich projektów do udziału w pierwszej aukcji.
W dniach 15 i 16 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) odbyły się
spotkania dla wytwórców planujących udział w aukcjach dla OZE. Spotkania były adresowane
do inwestorów, którzy złożyli przed 14 grudnia 2016 roku deklarację o przystąpieniu do
udziału w aukcji lub posiadali ważne zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału aukcji.
Pierwszy panel poświęcony został zagadnieniom związanym z zasadami obliczania
dopuszczalnej pomocy publicznej w systemie aukcyjnym, zaś na drugim przedstawiono
zasady funkcjonowania Internetowej Platformy Aukcyjnej.
W grudniu do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, który
zakłada przekazanie kontroli nad Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na ręce podlegających rządowi wojewodów. Do tej pory
poszczególne fundusze były niezależne od władzy centralnej, a kontrole nad nimi
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sprawowały samorządy poszczególnych województw (sejmiki województw). Propozycje
nowych regulacji trafiły do Sejmu jako projekt poselski.
30 grudnia 2016 roku przeprowadzone zostały pierwsze w Polsce aukcje dla odnawialnych
źródeł energii. Z aukcji skorzystać mogli inwestorzy planujący budowę nowych instalacji OZE.
Pojawiły się także osobne aukcje dla właścicieli istniejących instalacji OZE, którzy dzięki nim
mogli wyjść z dotychczasowego systemu zielonych certyfikatów. Aukcje prowadzone były za
pośrednictwem opracowanej przez Urząd Regulacji Energetyki Internetowej Platformy
Aukcyjnej (IPA). Odbyły się w czterech sesjach, w tym sesji trzeciej dla instalacji nowych tzw.
innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innych niż wymienione w
art. 73 ust. 3a pkt 1–3 i 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mimo problemów z
dostępem do IPA podczas pierwszej w historii aukcji dla OZE, Urząd Regulacji Energetyki
uznał te aukcje za ważne i poinformował, że przypadku aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła
Nr AZ/3/2016, adresowanej do nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 1 MW, wygrały 84 oferty złożone przez 62 firmy, ze 152 skutecznie złożonych
ofert. Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 1 567 288,818 MWh, a jej
wartość sięgnie 554 474 643,01 zł. Jedna z aukcji, z powodu złożenia zbyt małej ilości ofert,
nie mogła zostać przeprowadzona.
14 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść
raportu miesięcznego za listopad 2016 r.
2. Wyniki finansowe Emitenta za grudzień 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 grudniu 2016
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:
Numer raportu

Data publikacji

Tytuł raportu

RB 35/2016

14 grudnia 2016

Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad
2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.
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4. Informacje na temat realizacji celów emisji
Spółki celowe wchodzące w skład Grupy Novavis prowadziły w grudniu 2016 roku swoje
regularne zadania polegające na rozbudowie bazy potencjalnych klientów zainteresowanych
posiadaniem własnych instalacji fotowoltaicznych, realizacji dotychczas zakontraktowanych
inwestycji, nadzorowaniu robót teletechnicznych w Republice Czeskiej, pozyskiwaniu
partnerów zainteresowanych uczestnictwem w polskim rynku OZE w charakterze
generalnego wykonawcy w formule EPC oraz negocjacji wykonania instalacji
fotowoltaicznych o mocy do 1 MW zgodnie z założeniami pierwszej aukcji na odkup energii
elektrycznej ze źródeł OZE.
W grudniu 2016 roku spółka VOOLT sp. z o.o. zakończyła zadanie polegające na montażu
paneli fotowoltaicznych wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem instalacji o mocy 39,52
kW w województwie łódzkim dla jednego producentów z branży przetwórstwa drobiu.
VOOLT planuje skupić się na pozyskaniu i realizacji projektów dla tego typu odbiorców w
2017 roku.
W dniach 15 i 16 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) odbyły się
spotkania dla wytwórców zamierzających wziąć udział w aukcjach dla OZE. W imieniu spółki
celowej SPV Energia sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Grupy Novavis.
Jednocześnie zarejestrowana została deklaracja (wraz ze stosownymi załącznikami) o
przystąpieniu do udziału w aukcji przyszłej farmy fotowoltaicznej o mocy 400 kW w
Dubience. Podczas spotkania w URE pojawiły się wątpliwości prawne związane z definicją
uprzedniego rozpoczęcia prac (porządkowych i wyburzeniowych) i złożeniem przez spółkę
wniosków o dofinansowanie. Ponadto w ocenie osób decyzyjnych udział w aukcji nie
gwarantował uzyskania satysfakcjonującej wysokości ceny za odsprzedaż energii i
zakładanego uprzednio czasookresu zwrotu z inwestycji na poziomie 5/7 lat. Doświadczenie
zdobyte w aukcji z dnia 30 grudnia 2016 roku pozwoli Emitentowi i jego partnerom dobrze
przygotować projekty do następnych aukcji.
W grudniu 2016 roku nastąpiło formalne przeniesienie realizacji projektów fotowoltaicznych
o średnich i dużych mocach z poziomu spółki Novavis S.A. do spółek celowych wchodzących
w skład Grupy Novavis, które posiadają pełne kompetencje projektowe i wykonawcze. CAC
PV sp. z.o.o. zaproponował zaprojektowanie na części terenów elektrowni o mocy do 1 MW
dla klientów zewnętrznych, którzy będą poszukiwać projektów do udziału w aukcji w 2017
roku. Pracownicy spółki celowej będą ponadto koordynować złożenie dokumentów dla
klientów oraz spółek z Grupy Novavis. Ponadto nacisk zostanie położony na zbudowanie
portfela klientów (zwycięzców aukcji) i wynegocjowanie z nimi umowy realizacji w formule
generalnego wykonawcy (EPC). Powyższe propozycje uzyskały akceptację Emitenta. Rolą
Zarządu Novavis S.A. będzie stałe nadzorowanie działania spółek z Grupy Novavis oraz
wspieranie ich codziennej działalności operacyjnej.
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5. Kalendarz inwestora
W styczniu 2017 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania
związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.
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