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RAPORT BIEŻĄCY RB 7/2017

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)
za kwiecień 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 kwietnia 2017 roku Komisja Europejska na prośbę chińskich władz zamroziła
minimalną cenę importu modułów fotowoltaicznych produkowanych w Chinach przez firmy
objęte porozumieniem cenowym. Ustanowiona w 2013 roku minimalna cena importowa
utrzymywana była na stałym poziomie 0,56 EUR/W, zaś ostatnio, w związku ze spadkiem cen
na globalnym rynku PV Komisja zdecydowała się na jej obniżenie do 0,46 EUR/W.
Europejskie restrykcje celne wynikające z porozumienia cenowego utrzymane będą jeszcze
przez 18 miesięcy, co oznacza, że obowiązywać będą w tym roku oraz w pierwszym półroczy
2018 roku. Docelowo Komisja Europejska planuje się z nich wycofać.
International Renewable Energy Agency (Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej)
podała, że globalny potencjał odnawialnych źródeł energii w 2016 roku osiągnął 2 006 GW,
dzięki zeszłorocznemu wzrostowi o 8,7%, to jest o 161 GW. Po raz pierwszy od 2013 roku
potencjał nowych instalacji fotowoltaicznych przewyższył potencjał nowych elektrowni
wiatrowych i wyniósł 71 GW. Najwięcej, bo aż 58% nowych instalacji OZE w ubiegłym roku
przypadło na Azję, co oznacza, że jej potencjał wzrósł do 812 GW (około 41% całkowitego
potencjału OZE na świecie).
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Urząd Regulacji Energetyki przekazał w kwietniu informacje w sprawie średniej ceny energii
elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniającej opłatę za
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej i obliczonej na podstawie cen zawartych
w umowach kompleksowych za 2016 rok. Średnia cena z uwzględnionym podatkiem
akcyzowym (bez podatku VAT) wyniosła 0,4987 zł/ kWh. Po doliczeniu 23% podatku VAT
podana przez URE cena wyniosłaby 0,6134 zł/kWh.
W drugiej połowie raportowanego miesiąca URE podał również średnią cenę energii
elektrycznej na rynku hurtowym za I kwartał 2017 roku. Średnia cena energii elektrycznej
sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo
energetyczne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku wyniosła 164,78 zł/MWh.
Średnia cena energii za cały 2016 rok, wyznaczona przez URE wyniosła 169,57 zł/MWh.
14 kwietnia 2017 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść
raportu miesięcznego za marzec 2017 r.
2. Wyniki finansowe Emitenta za kwiecień 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 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 kwietniu 2017
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:
Numer raportu

Data publikacji

Tytuł raportu

RB 6/2017

14 kwietnia 2017

Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji
Dział handlowy Grupy Novavis – VOOLT sp. z o.o. prowadził w kwietniu 2017 roku działania
nakierowane na pozyskanie oraz obsługę kolejnych klientów zainteresowanych budową
instalacji prosumenckich. Realizował również pierwsze zlecenia związane z audytem
energetycznym dla przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia o efektywności energetycznej
(po zakończeniu audytów klientom zostaną zaproponowane rozwiązania PV), a także
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prowadził dalsze rozmowy dotyczące rozszerzenia działalności w sektorze obrotu energią.
Zarząd VOOLT liczy na podpisanie stosownej umowy z partnerem biznesowym w
nadchodzących tygodniach i dołączenie tej usługi do swojego portfolio.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w Raporcie Miesięcznym za Marzec 2017 roku
(RB 6/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku) w kwietniu podpisana została umowa z
inwestorem z branży drobiarskiej, na którego zlecenie rozpoczęto budowę instalacji
fotowoltaicznej o mocy 40 kW.
W związku podpisaniem umowy na wyłączne przedstawicielstwo włoskiej firmy Friem S.p.A.
na terenie Polski, VOOLT kontynuował w kwietniu zadania związane z promowaniem
produktów włoskiego producenta w Polsce. Ponadto rozpoczęte zostały przygotowania dnia
otwartego z przedstawicielami firm VOOLT oraz Friem, na którym podjęte zostaną kwestie
projektowania i uruchomienia urządzeń związanych z fotowoltaiką i energetyką
przemysłową. Planowana data „Open Day z Firmą Friem” to 8-9 czerwca bieżącego roku.
Dział wykonawczy Grupy Novavis – CAC PV sp. z o.o. realizował bieżące zadania na zlecenie
inwestora zewnętrznego, związane z projektem budowy dziewięciu elektrowni PV o mocy do
1 MW każda. Po wytypowaniu gruntów, podpisaniu umowy dzierżawy, dokonaniu wpisu do
księgi wieczystej i złożeniu stosownych wniosków do OSD, w kwietniu 2017 roku klient
dokonał wpłat zaliczek na poczet przyłączenia przyszłych instalacji do sieci
elektroenergetycznej. W związku z powyższym CAC PV przeszedł do realizacji projektów
technicznych elektrowni fotowoltaicznych klienta, które niezbędne są do uzyskania decyzji,
pozwoleń na budowę oraz zezwolenia na udział w aukcji.
5. Kalendarz inwestora
W maju 2017 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania
związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.
15 maja 2017 roku po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport Kwartalny za
I kwartał 2017 roku.
W dniach 25 i 26 maja 2017 roku przedstawiciele handlowi firmy VOOLT wezmą udział w
pierwszej konferencji z cyklu Central European Energy Forum – Energy CEE Day, która
poruszać będzie tematykę energetyki zrównoważonej. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie.
30 maja 2017 roku po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport Roczny za
rok 2016.
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