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RAPORT BIEŻĄCY RB 3/2017

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)
za styczeń 2017
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 2017 roku, mimo problemów z dostępem do Internetowej Platformy
Aukcyjnej podczas pierwszej w historii aukcji dla OZE (która odbyła się 30 grudnia 2016
roku), Urząd Regulacji Energetyki 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, z 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. Trzynaście projektów farm fotowoltaicznych w mocy
1 MW zrealizuje firma ReneSola – chiński producent modułów. ReneSola chce uruchomić i
podłączyć do sieci wszystkie 13 projektów do grudnia bieżącego roku.
Zgodnie z informacjami portalu WysokieNapiecie.pl zużycie energii elektrycznej w Polsce w
2016 roku znacznie przewyższyło krajową produkcję, w związku z czym polscy sprzedawcy
energii po raz drugi od 1989 roku musieli importować prąd z zagranicy. W ten sposób
zakupiono niemal 5 TWh energii elektrycznej (o 42 proc. więcej, niż rok wcześniej), z czego
połowa pochodziła ze Szwecji. Polskie elektrownie wyprodukowały w 2016 roku około 162
TWh energii elektrycznej (podobnie do roku poprzedniego). Jednak zużycie energii kolejny
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rok z rzędu wzrosło, osiągając blisko 164 TWh, co oznacza, że ponad 1% zapotrzebowania
krajowych odbiorców zaspokoił import.
17 stycznia bieżącego roku, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii
Odnawialnej, Ministerstwo Energii i Urząd Regulacji Energetyki potwierdziły możliwość
przeprowadzenia dodatkowej aukcji w formie „dogrywki” w związku z problemami z
dostępem do Internetowej Platformy Aukcyjnej, które odnotowano podczas pierwszych
aukcji dla odnawialnych źródeł energii z dnia 30 grudnia 2016 roku.
W dniu 24 stycznia Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru
wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w programie 2017-OA-7 „Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i
montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”. Nabór wniosków był
prowadzony od 9 stycznia i zakończony został w związku z wyczerpaniem dostępnego
budżetu. W przypadku instalacji fotowoltaicznych dotacja mogła wynieść do 40% kosztów
kwalifikowanych jednak nie więcej niż 8 tysięcy złotych na jednego beneficjenta. Ponadto
beneficjenci mogli skorzystać z preferencyjnej pożyczki.
25 stycznia Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia z cenami
referencyjnymi dla poszczególnych technologii OZE dla aukcji, które planowane są na koniec
2017 roku i mają przyznać wsparcie dla nowych instalacji odnawialnych źródeł energii o
mocy około 680 MW. W odniesieniu do przepisów obowiązujących podczas pierwszej aukcji
w 2016 roku w projekcie rozporządzenia dotyczącego cen referencyjnych na rok 2017
wprowadzono korektę w dwunastu przypadkach: w ośmiu dokonano jej podwyższenia, a w
czterech ją obniżono. Projekty o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1
MW, wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii
elektrycznej mogą liczyć na maksymalne wsparcie w kwocie 450 zł/MWh (wobec ceny 465
zł/MWh w roku 2016). W projekcie rozporządzenia proponuje się utrzymanie 15-letniego
okresu wsparcia.
5 stycznia 2017 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że
raporty okresowe w roku 2017 będą publikowane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
- 14 lutego 2017 roku - raport okresowy za IV kwartał 2016 roku,
- 15 maja 2017 roku - raport okresowy za I kwartał 2017 roku,
- 14 sierpnia 2017 roku - raport okresowy za II kwartał 2017 roku,
- 14 listopada 2017 roku - raport okresowy za III kwartał 2017 roku.
Raport roczny:
- 30 maja 2017 roku - raport roczny za 2016 rok.
NOVAVIS S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa | NIP: 521 362 91 96 | XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842.187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | office@novavis.pl | www.novavis.pl

Strona |3

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.
13 stycznia 2017 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść
raportu miesięcznego za grudzień 2016 r.
2. Wyniki finansowe Emitenta za styczeń 2017
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 wyniki
Grupy Novavis i samego Emitenta prezentowane są raz na kwartał.
3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w styczniu 2017
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:
Numer raportu

Data publikacji

RB 1/2017

5 stycznia 2017

RB 2/2017

13 stycznia 2017

Tytuł raportu
Terminy przekazywania raportów okresowych w
2017 roku
Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień
2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji
Zarząd VOOLT sp. z o.o. wraz z zespołem na przełomie grudnia 2016 roku i stycznia 2017
roku zakończył prace nad planami sprzedaży na 2017 i założył realizację sprzedaży i budowy
instalacji fotowoltaicznych dla „prosumentów”, o łącznej mocy około 1 MW. Plan oparty
został na doświadczeniach z drugiej połowy 2016 roku, to jest po zmianach prawnych
związanych z nowelizacją ustawy o OZE, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2016 roku.
Wyciągnięte wnioski pozwalają pozytywnie ocenić działania handlowe i sposób pozyskiwania
klientów oraz tworzyć elastyczne oferty, dopasowane do potrzeb klienta. Dział handlowy
Grupy Novavis zakłada również przychody ze sprzedaży asortymentu będącego w ofercie
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handlowej poprzez kanały internetowe (www.voolt.pl/sklep). Działając wspólnie z CAC PV sp.
z o.o., VOOLT przedstawił w styczniu zwycięzcom aukcji oferty dostawy paneli
fotowoltaicznych i inwerterów niezbędnych do budowy elektrowni PV o mocy do 1 MW.
Producenci (będący partnerami Emitenta) zaktualizowali swoje oferty, które w sposób
indywidualny zostały przedstawione potencjalnym odbiorcom.
W styczniu zespół CAC PV sp. z o.o. w ramach przejętych kompetencji i umów od Novavis
S.A. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer RB 2/2017 z dnia 13 stycznia
bieżącego roku) realizował i zakończył zadania na zlecenie inwestora zewnętrznego,
niezwiązanego z Grupą Novavis, dotyczące wytypowania nieruchomości pod budowę
przyszłych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i doprowadzenia do podpisania
umowy dzierżawy wraz z wpisem do księgi wieczystej. Prace dotyczyły wyboru dziewięciu
lokacji w Polsce południowo-zachodniej pod instalacje o mocy 1 MW, które ulokowane będą
na obszarze o powierzchni 19 hektarów. CAC PV rozpoczął dalszy etap prac, w którego zakres
wchodzi przygotowanie kompletnych projektów oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i
pozwoleń na budowę dziewięciu elektrowni fotowoltaicznych, aż do zezwolenia na udział w
przyszłej aukcji OZE. CAC PV ponadto złożył inwestorowi ofertę dotyczącą następnego etapu
po ewentualnym wygraniu aukcji, czyli realizacji budowy w formule EPC z partnerami Grupy
Novavis. Równolegle zespół CAC PV wznowił prace nad projektem przejętym od Emitenta (o
którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer RB 48/2014 z dnia 23 września 2014
roku), który zlokalizowany będzie w Polsce południowo-wschodniej, w województwie
podkarpackim. Obecny etap to prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z
założeniami Zarządu CAC PV sp. z o.o., plan wykonawczy w formule EPC na 2017 rok to
budowa minimum jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MW.
CAC PV na obecnym etapie robót teletechnicznych w Republice Czeskiej prowadzi odbiory
techniczne i protokolarne oraz rozliczenie dotychczas wykonanych prac. Etap wykonawczy
wznowiony zostanie po zakończeniu przerwy zimowej, w momencie sprzyjających warunków
pogodowych.
W opinii Zarządu Emitenta aktualne prawo zwiększa bezpieczeństwo inwestorów i
gwarantuje stabilność cen w segmencie energetyki odnawialnej. Ustawa, która weszła w
życie w lipcu ubiegłego roku reguluje rynek OZE, pozwala stabilnie planować realizację celów
z szansą na wypełnienie (lub przekroczenie) założeń i zwrot znaczących kosztów
ponoszonych w roku 2016 oraz latach poprzednich. Zarząd patrząc na perspektywę, jaką
niosą lata 2017 – 2020, planuje wykorzystanie istniejących regulacji do osiągnięcia
pozytywnych i zadowalających wyników finansowych Grupy Novavis w roku 2017 oraz latach
kolejnych. Plan spółek celowych VOOLT i CAC PV na rok 2017 jest integralną częścią strategii
Grupy Novavis na lata 2017 – 2020, która zgodnie z informacja zawartą w raporcie bieżącym
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numer RB 35/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku zostanie zaktualizowana i uzupełniona, a
następnie ponownie przedstawiona Radzie Nadzorczej do dnia 31 marca 2017 roku.
5. Kalendarz inwestora
W lutym 2017 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania
związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.
W dniu 14 lutego 2017 roku, po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport
Okresowy za IV kwartał 2016 roku.
W dniu 14 marca 2017 roku, po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport
Miesięczny za luty 2017 roku.
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