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DOKUMENT INFORMACYJNY 

 

 

Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako 

alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 

finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani 

wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w 

alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga 

tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 
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Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są: 

• 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są akcje 

reprezentujące 36,36 proc. kapitału zakładowego Emitenta. 

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, 

przedstawia się następująco: 

lp Seria akcji Liczba akcji (w szt.) 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w głosach (%) 

1. A 1 000 000 36,36% 36,36% 

2. B 750 000 27,27% 27,27% 

3 C 1 000 000 36,36% 36,36% 

Razem 2 750 000 100,00% 100,00% 
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1 .  CZYNNIKI  RYZYKA  

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych 

objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i 

finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej 

wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi 

czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta 

nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez 

Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 

1 .1 .  CZYNNIKI  RYZYKA  ZWIĄZANE Z  OTOCZENIEM ,  W  J AKIM EMITENT PROWADZI  

DZ IAŁALNOŚĆ  

 

1 . 1 .1 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  KONIUNKTURĄ  GOSPODARCZĄ  W POLSCE  

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie 

tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o 

analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się 

koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić 

pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. 

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim 

wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. 

1 .1 .2 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  POLITYKĄ  GOSPODARCZĄ  W POLSCE  

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki makroekonomiczne, które 

są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można: politykę rządu; decyzje podejmowane przez 

Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów 

walutowych; podatki; wysokość PKB; poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego; stopę 

bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób 

niekorzystnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd 

Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

1 .1 .3 .  RYZYKO ZMIAN  PRZEP I SÓW PRAWNYCH LUB  I CH  INTERPRETAC J I  

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a także często 

niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów 

lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi. 

Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji 

finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na 

bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim 

wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

1 .1 .4 .  RYZYKO NIEKORZYSTNYCH ZMIAN  PRZEP I SÓW PODATKOWYCH  

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi 

interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień 

sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie 

ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian 

przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na 

pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia 



9 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać 

strategię Emitenta do występujących zmian. 

1 .1 .5 .  RYZYKO WYSTĄP IENIA  N IEPRZEWIDYWALNYCH ZDARZEŃ  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił 

przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność 

Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności 

Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka. 

1 .1 .6 .  RYZYKO ZMIANY REGULAC J I  PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADECTW POCHODZENIA  

Świadectwo pochodzenia to dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii, 

wydawany przez Prezesa URE. Na podstawie ustawy Prawo Energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne z urzędu, 

obowiązane są do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci, 

znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy. Obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

dotyczy źródeł przyłączonych do sieci, do której są przyłączeni odbiorcy energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwo 

energetyczne ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży albo którym ma obowiązek świadczyć usługę kompleksową. 

Ponieważ jednym ze źródeł przychodów Emitenta będzie dystrybucja wytworzonej przez instalacje PV energii elektrycznej, 

opłacalność inwestycji Spółki Novavis S.A. będzie zależała także od wyceny rynkowej energetycznych świadectw pochodzenia 

i środków otrzymywanych z dopłat. Czynniki, takie jak: zmiana prawa skutkująca np. likwidacją świadectw pochodzenia i 

zaprzestaniem obrotu nimi na giełdzie towarowej, zmniejszenie konieczności skupowania świadectw pochodzenia przez 

spółki energetyczne produkujące energię ze źródeł konwencjonalnych oraz zwiększona podaż zielonej energii oferowana 

przez konkurencyjnych producentów OZE, mogłyby wpłynąć negatywnie na oczekiwane przychody Emitenta.  

Spółka planuje sprzedawać prąd dostawcy z urzędu, który jest zobowiązany na mocy prawa energetycznego skupować prąd 

wytwarzany przez elektrownie lub też innym podmiotom gospodarczym, zainteresowanym zakupem prądu. Dostawca z 

urzędu, zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami, art. 3, pkt 29, oznacza 

przedsiębiorstwo energetyczne, posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi 

kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie korzystającym z prawa 

wyboru sprzedawcy. 

Ceny prądu sprzedawanego dostawcom z urzędu są ustalane corocznie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem  administracji rządowej, powołanym na mocy ustawy z 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania 

konkurencji. Niska wycena prądu ogłoszona przez Prezesa URE może skutkować zmniejszeniem przychodów Emitenta z 

tytułu sprzedaży prądu sprzedawcy z urzędu. Duża podaż prądu na rynku hurtowym oraz zmniejszony popyt mogą 

spowodować spadek cen prądu na rynku hurtowym, co także wpłynie na zmniejszenie przychodów Emitenta.  

Z drugiej strony wzrost cent prądu będzie pozytywnie stymulował wzrost na rynku prosumenta tj. uczestnika rynku 

energetycznego, w którym pełni on rolę zarówno dostarczyciela usług jak i współkreatora oferty, a jego aktywność przejawia 

się przede wszystkim w wytwarzaniu energii na potrzeby własne oraz przekazywaniu jej nadwyżek do sieci 

elektroenergetycznej. Co oznacza, że wrośnie wzrost konsumentów na usługi doradcze oraz instalacyjne w obszarze PV, co 

również wchodzi w skład oferty Emitenta. 

1 . 1 .7 .  KONKURENC JA  

Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - w przeciwieństwie do otrzymywanej z innych sektorów gospodarki - 

jest ułatwiona, gdyż nabywca z urzędu jest obowiązany skupić każdą ilość energii. Niemniej szybko rosnąca konkurencja na 

rynku OZE (Odnawialne Źródła Energii) może spowodować zwiększenie podaży prądu i sytuacja rynkowa wywołać może 

spadek cen, co – pomimo obowiązku odkupu energii - wpłynie niekorzystnie, gdyż zmniejszy przychody Emitenta. 
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Konkurencję dla Spółki stanowią inni producenci energii tacy jak: 

− elektrownie (energetyka zawodowa i przemysłowa), 

Wyspecjalizowane duże elektrownie, produkujące najtańszą energie elektryczną głównie w oparciu o kopalne źródła. Pozornie 

nie jest możliwe konkurowanie z tymi producentami, gdyż oni dziś kształtują rynek, jednak przepisy dotyczące stałego 

zwiększania udziału energii odnawialnej czynią tych producentów tak naprawdę ważnym partnerem, zainteresowanym 

współpracą w zakresie skupowanie zielonych certyfikatów; 

− elektrownie OZE, 

Elektrownie wykorzystujące inne odnawialne źródła energii niż energia słoneczna (energia wiatrowa, energia wody, 

współspalanie biomasy, elektrownie biogazowe) stanowią konkurencję w zakresie sprzedaży zielonych certyfikatów. 

Ww. podmioty funkcjonują w takim samym otoczeniu rynkowym jak Emitent. Mają zapewniony zbyt energii. Z uwagi na skalę 

działania nie mogą dziś kształtować rynku zarówno w zakresie cen energii nieodnawialnej jak i certyfikatów, dlatego też ryzyko 

bezpośredniej konkurencji wpływającej na sytuację finansową Emitenta jest niewielkie.  

1 . 1 .8 .  RYZYKO POLITYCZNE I  ZMIAN  W REGULAC JACH PRAWNYCH  

Zmiany regulacyjne, prawne (w tym przepisy podatkowe) dotyczące produkcji energii mogą mieć istotny wpływ na wynik 

Spółki. Spółka jest silnie uzależniona od polityki energetycznej rządu polskiego i prawa polskiego, w szczególności 

następujących aktów prawnych: 

• prawo energetyczne, 

• prawo budowlane, 

• prawo ochrony środowiska, 

• ustawa o ochronie przyrody, 

• prawo pracy, 

• kodeks spółek handlowych, 

• kodeks cywilny. 

Zmiana tych aktów prawnych może mieć istotny wpływ na działalność i wynik Spółki. Zmiany te pozostają poza kontrolą 

Spółki. 

1 . 1 .9 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  SYTUACJĄ  MAKROEKONOMICZNĄ  

Emitent działa wyłącznie na rynku krajowym w związku z tym jego działalność zależy od sytuacji makroekonomicznej Polski. 

Jakiekolwiek negatywne tendencje makroekonomiczne powodujące zmniejszenie Produktu Krajowego Brutto (PKB) 

powodują automatyczne zmniejszenie popytu na prąd i – potencjalnie - spadek jego ceny. Spadek ceny prądu ma wpływ na 

zmniejszenie przychodów Emitenta. Zmiany te pozostają poza kontrolą Spółki. 

1 . 1 .10 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  PRZEP I SAMI  PODATKOWYMI  

Przepisy podatkowe w Polsce ulegają częstym zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na finanse Spółki. Odmienna 

interpretacja prawa podatkowego przez Emitenta w stosunku do organów podatkowych może stać się przyczyną powstania 

nieprzewidzianych zobowiązań podatkowych i spowodować nadwyrężenie sytuacji finansowej Spółki. Przystąpienie Polski do 

Unii Europejskiej także przyczyniło się do zwiększenia liczby zmian w przepisach podatkowych. Brak jest również jednolitej i 

precyzyjnej interpretacji regulacji podatkowych, stosowanych przez organy skarbowe i sądy. Ponadto, zmiany w polskim 

ustawodawstwie oraz stosowane interpretacje przepisów prawnych przez organy państwowe są trudne do prognozowania dla 
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Spółki. Brak pewności w zakresie efektów podatkowych oraz wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych, mogą przyczynić się do 

pogorszenia wyników finansowych Spółki. 

1 . 1 .11 .  RYZYKO WAHAŃ KURSÓW WALUTOWYCH  

Spółka nie planuje operacji wyrażonych w walutach obcych, jednak wahania ich kursów mogą wpłynąć na ceny stosowanych 

urządzeń i technologii, a tym samym na wartość inwestycji. 

1 . 1 .12 .  RYZYKO STÓP  PROCENTOWYCH  

Ze względu na planowane przez Spółkę finansowanie działalności m.in. długiem (pożyczki preferencyjne, kredyty bankowe), 

jest ona narażona na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. 

1 .2 .  CZYNNIKI  RYZYKA  ZWIĄZANE Z  DZ IAŁALNOŚCIĄ  EMITENTA  

 

1 . 2 .1 .  RYZYKO TYPU  „ START -UP”  

Novavis S.A. jest Spółką typu „start-up”, która rozpoczęła działność 30.03.2012 r. Spółki typu „start-up” wchodzące dopiero 

na rynek nie posiadają żadnej historii i brakuje im silnych fundamentów, a ich zarządzający dopiero uczą się prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej. Charakterystyczną cechą spółek tego rodzaju jest ich potencjalna możliwość szybkiego 

rozwoju i odniesienia w krótkim czasie spektakularnego sukcesu, a jednocześnie z drugiej strony wyjątkowa niestabilność i 

duże ryzyko porażki. Upadek spółki bywa bolesny zarówno dla osób kierujących takimi projektami jak również dla 

inwestorów angażujących się w nie finansowo, jednak w przypadku powodzenia zwrot z zainwestowanego kapitału jest 

zdecydowanie ponad przeciętny. 

Mamy więc w przypadku spółki Novavis S.A. do czynienia z finansowaniem przedsięwzięcia będącego na etapie wyłącznie 

projektu, w fazie jego początkowej realizacji. Wynikające z tego ryzyko trudno jest zminimalizować, dlatego też swego rodzaju 

zabezpieczenie powodzenia projektu, stanowią kompetencje osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, które na 

podstawie przeprowadzonych wieloletnich analiz i obserwacji  rynku oraz doświadczenia zdobytego w poprzednich firmach i 

instytucjach naukowych działających w otoczeniu rynkowym, opracowały projekt przemyślany i wewnętrznie spójny, który w 

ocenie Zarządu Emitenta powinien przełożyć się na wysoką efektywność Spółki w obszarze oczekiwanej rentowości. Emitent 

dysponuje więc opracowanym pod każdym względem pomysłem, nad którego wdrożeniem czuwać będą doświadczeni 

eksperci – właściciele. To jednak nie musi być gwarantem sukcesu, gdyż innowacyjność i realia branży w jakiej przyjdzie im 

funkcjonować mogą okazać się trudne i odmienne od tych, z którymi spotykali się w swoich dotychczasowych działaniach. 

1 .2 .2 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  PROCESEM UZYSKIWANIA  POZWOLEŃ NA BUDOWĘ SYSTEMÓW PV  

(FOTOWOLTAICZNYCH )  

Rozpoczęcie budowy instalacji PV wiąże się dla Spółki nierozerwalnie z koniecznością uzyskiwania wielu pozwoleń. Należą do 

nich procedury  otrzymywania odpowiednich warunków przyłączenia, decyzje środowiskowe oraz pozwolenia budowlane. 

Decyzja środowiskowa wiąże się ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko, którego wykonanie wymaga dużej 

wiedzy z zakresu technologii, prawa i wymaganych procedur. Następnym krokiem jest  uzgadnianie projektu o warunki 

zabudowy, a sam projekt budowlany musi być opracowany zgodnie z prawem budowlanym wraz z uwzględnieniem 

uregulowań przeciwpożarowych, geodezyjnych, BHP i higieniczno-sanitarnych. W końcowej fazie Emitent występuje do 

Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej, aby następnie przy zgromadzeniu 

wszystkich stosownych dokumentów móc wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Czynnikiem niwelującym 

omawiane ryzyko jest posiadane doświadczenie osób zarządzających Spółką. Kadrę Emitenta tworzy zespół specjalistów, 

znających się na technologii, procedurach oraz prawie. 

1 .2 .3 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  ODMOWĄ PRZYŁĄCZENIA  SYSTEMÓW PV  DO S IEC I  OPERATORA 

ENERGETYCZNEGO  

Uzyskanie możliwości dystrybuowania wytwarzanej przez należące do Emitenta instalacje PV energii elektrycznej wiąże się z 

publicznoprawnym obowiązkiem podpisania przez Emitenta umowy z operatorem sieci energetycznej.  
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Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii jest również obowiązane do zawarcia 

umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o takie przyłączenie na zasadzie równoprawnego traktowania, 

jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki zrealizowania projektu dystrybucyjnego, a żądający zawarcia umowy spełnia 

warunki przyłączenia do sieci i odbioru.  

W tym obszarze może pojawić się ryzyko wynikające z odmowy przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej. 

Obecnie główną przyczyną negatywnego rozpatrywania wniosków w tej sprawie jest bardzo duże zainteresowanie inwestorów 

przyłączaniem do sieci elektroenergetycznych energii pochodzącej z innych źródeł odnawialnych.  

Emitent w celu minimalizacji przedstawionego ryzyka stara się wybierać lokalizacje, w których przyłączenie do sieci 

energetycznej będzie możliwe, a w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów, będzie się starał sprostać wszystkim 

wymaganiom przedstawianym przez zakłady energetyczne. Ponadto Emitent minimalizuje potencjalne skutki takich zdarzeń 

przygotowując duże rozproszenie instalacji PV. 

1 .2 .4 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  EFEKTYWNOŚCIĄ  PRODUKC J I  ENERGI I  

Nominalna moc modułu podawana przez producenta jest mocą zmierzoną w tzw. warunkach STC (Standard Test 

Conditions). Warunki STC, w których sprawdzane są standardowo właściwości paneli fotowoltaicznych, to temperatura 25 st. 

C. oraz nasłonecznienie 1000 W/m2.  

W warunkach STC do osiągnięcia mocy nominalnej systemu na poziomie 1 kWp można wykorzystać 1 m2 modułu 

posiadającego teoretyczną sprawność na poziomie 100%. Taka sprawność jest jednak nieosiągalna, a znajdujące się obecnie w 

produkcji moduły fotowoltaiczne posiadają sprawność około 10-16%. W celu osiągnięcia mocy nominalnej 1 kWp 

potrzebowalibyśmy 10 m2 modułów posiadających sprawność 10%.  

Przeciętna sprawność paneli krystalicznych, które są obecnie dostępne na rynku, to ok. 14%. Aby więc z paneli o tej 

sprawności nominalnej zbudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWp, ich łączna powierzchnia powinna wynosić około 7 

tys. m2.  

W związki z powyższym może pojawić się ryzyko związane ze spadkiem wydajności ogniw, a tym samym obniżeniem 

efektywności produkcji energii. Ponadto może pojawić się także ryzyko związane z koniecznością budowy większych farm 

fotowoltaicznych w celu otrzymania lepszej wydajności w zakresie produkcji energii. 

Emitent minimalizuje ryzyko spadku efektywności produkcji poprzez korzystanie z produktów o najwyższej sprawdzonej 

klasie technologicznej, uznanych na świecie producentów w tym m.in.: SCHUCO, SolarWorld, WATT oraz podpisując z ich 

partnerami (dystrybutorami) umowy. Ryzyko związane z efektywności skali produkcji Emitent zamierza minimalizować 

poprzez odpowiednie dostosowanie wielkości instalacji do wymogów, które będą zawarte w nowej ustawie o OZE tj. poprzez 

budowę takiej wielkości systemów fotowoltaicznych, które pozwolę na uzyskanie jak największej ilości certyfikatów, mających 

kluczowe znaczenie dla rentowność inwestycji. 

1 . 2 .5 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  POCZĄTKOWYM STADIUM ROZWOJU  

Ryzyko początkowego stadium rozwoju związane jest przede wszystkim z brakiem doświadczenia w sferze organizacyjnej. 

Etap działalności operacyjnej musi być dokładnie przeanalizowany już podczas planowania i opracowywania koncepcji. 

Istnieje ryzyko, że pewne elementy będą ignorowane lub proponowane będą rozwiązania kopiowane z rynków zachodnich, 

które nie zawsze mają zastosowanie w Polsce. Firmy technologiczne czy wykonawcze mogą też proponować rozwiązania 

standardowe, które nie będą pasować do specyfiki danego projektu. Od dobrej analizy zależy rozmiar późniejszych korzyści. 

Istotne jest globalne spojrzenie na projekt i to jest zadanie dla pomysłodawcy i realizatora projektu.  

Od Emitenta wymagana jest kompletna wiedza nie tylko na temat etapu inwestycyjnego projektu ale również o wszystkich 

procesach działalności operacyjnej. Warunkiem sukcesu biznesowego jest wybór koncepcji, która pozwoli wykorzystać cały 

potencjał instalacji PV. 
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W przypadku Emitenta przygotowanie merytoryczne do sprawnego i zakończonego sukcesem przedsięwzięcia jest bardzo 

wysokie, dzięki odpowiednio dobranej kadrze założycielskiej i zarządzającej Spółki Novavis S.A. Za osobami 

odpowiedzialnymi za zarządzanie Spółką i realizację założonej strategii, przemawia wysoce udokumentowane doświadczenie, 

które zapewne pozwoli sprawnie przebrnąć przez początkowe stadium rozwoju Spółki. 

1 . 2 .6 .  RYZYKO NIEUBEZP IECZENIA  STRAT  W DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI  

W działalności przedsiębiorstwa mogą wystąpić zdarzenia powodujące straty - ryzyko ubezpieczeniowe może wynikać także ze 

zdarzeń losowych jak np. ogień, a na straty narażone są zarówno osoby jak i mienie.  

Emitenta powinna cechować świadomość rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego, na jakie jest narażony projekt. Chodzi tu nie 

tylko o zniszczenia i uszkodzenia w przedmiocie budowy, spowodowane czynnikami żywiołowymi, ale także o zdarzenia 

losowe charakterystyczne dla prac budowlano-montażowych (np. szkody spowodowane wadami projektowymi 

i materiałowymi, wadliwym wykonawstwem). Obie te grupy wypadków ubezpieczeniowych pociągają za sobą nie tylko straty 

bezpośrednie, związane z uszkodzeniem składników majątkowych. 

Materializacja tych typów ryzyka wpłynąć może na nieosiągnięcie założonych celów, którymi są m.in.: zakończenie projektu w 

konkretnym czasie, uzyskanie zgodnych z projektem parametrów, uzyskanie przychodów pozwalających na spłatę 

zaciągniętych kredytów oraz przynoszących zakładany zysk.  

Ubezpieczenie ryzyk montażu jest kluczowym ubezpieczeniem, zapewniającym bezpieczeństwo realizowanej inwestycji. Jego 

celem jest zapewnienie środków na usunięcie skutków zaistniałej szkody w przedmiocie prac i ich kontynuacji. 

Ubezpieczenie utraconych przychodów jest zabezpieczeniem kluczowego ryzyka inwestycyjnego tj. strat ponoszonych na 

skutek opóźnienia w oddaniu inwestycji do eksploatacji (utracone zyski ze sprzedaży energii, ale także koszty stałe wynikające 

z obowiązku spłaty zobowiązań, zaciągniętych na finansowanie kontraktu). Ubezpieczenie to powinno stanowić podstawowy 

składnik programu ubezpieczenia inwestycji. 

W przypadku złożonych procesów inwestycyjnych, należy w sposób szczególny zabezpieczyć się przed roszczeniami osób 

trzecich, spowodowanymi szkodami wyrządzonymi im w związku z realizacją inwestycji. Zabezpieczenie przed dotkliwymi 

skutkami roszczeń odszkodowawczych zapewnia polisa OC. 

Z punktu widzenia inwestora, zainteresowanego terminową realizacją prac, pakiet ubezpieczeń składający się z ubezpieczenia 

substancji inwestycji, utraconych przychodów oraz OC ma kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji, ponieważ 

zabezpiecza obszary ryzyka o krytycznym znaczeniu. 

1 .2 .7 .  RYZYKO ZACHOWANIA  PŁYNNOŚCI  

Istotną cześć przychodów będą w przyszłości stanowiły wpływy ze sprzedaży energii z instalacji PV, co będzie się wiązało z 

poniesieniem dużych nakładów w początkowej fazie inwestycji. To może mieć przełożenie na pogorszenie płynności 

finansowej Spółki i tym samym pogorszyć jej kondycję finansową w dłuższej perspektywie. 

Emitent w celu zminimalizowania omawianego ryzyka planuje utrzymać dywersyfikację przychodów  tj. poprzez jednoczesną 

realizację działalności produkcyjnej, handlowej oraz doradztwa w zakresie instalacji PV.  

1 .2 .8 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  N IE  UZYSKANIEM GWARANC J I  BANKOWYCH ,  DOTAC J I  I  KREDYTÓW 

PREFERENCY JNYCH  

Wraz ze wzrostem skali działalności Emitent będzie zwiększał skalę inwestycji z wykorzystaniem kapitału obcego, co może 

wpłynąć na utrudnienia w zakresie dalszego finansowania. 

Emitent będzie dążył do minimalizacji tego ryzyko poprzez utrzymania jak właściwej równowagi w zakresie dywersyfikacji 

przychodów. 
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1 .2 .9 .  RYZYKO SKALI  DZIAŁANIA  

Emitent w przyszłości nie wyklucza rozszerzenia skali czy obszaru swojej działalności o nowe obiekty oraz nowe technologie. 

Zbyt gwałtowna ekspansja może jednak spowodować nadmierny wzrost kosztów w stosunku do osiąganych przychodów. 

Szybki rozwój niesie również za sobą ryzyko trudnych do przewidzenia problemów technicznych i organizacyjnych. 

Emitent będzie dążył do minimalizacji tego ryzyko poprzez aktywne monitowanie światowych trendów i technologii w tym 

obszarze. 

1 .2 .10 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDEM  

Zarząd Emitenta składa się z jednej osoby, którą jest Prezes Spółki Pan Wojciech Żak. Prezes Zarządu uprawniony jest do 

jednoosobowej reprezentacji Spółki, z czego może wynikać ryzyko braku ciągłości zarządzania w sytuacji niemożności 

wypełniania swej funkcji przez Prezesa Zarządu. Emitent zabezpiecza się przed ryzykiem  poprzez budowanie odpowiedniej 

struktury kierowniczej oraz zatrudnianie wysokiej klasy menedżerów i współpracowanie z firmami doradczymi w ramach 

poszczególnych projektów. 

1 .3 .  CZYNNIKI  RYZYKA  ZWIĄZANE Z  RYNKIEM KAPITAŁOWYM  

 

1 .3 .1 .  RYZYKO WAHAŃ CEN  AKC J I  ORAZ  NIEDOSTATECZNE J  P ŁYNNOŚCI  AKC J I  

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w 

zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w 

szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. 

Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest 

niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w 

Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery 

wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejsza płynnością w stosunku do papierów 

wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W przypadku Emitenta ograniczona płynność papierów wartościowych 

wynika również ze stosunkowo niewielkiej ilości Akcji Serii C, wyemitowanych w ramach oferty prywatnej. W celu utrzymania 

płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem 

uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie 

terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek 

sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów 

wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu 

tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. 

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie 

większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy tez w jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych. 

1 .3 .2 .  RYZYKO ZWIĄZANE Z  WYDANIEM DECYZ J I  O  ZAWIESZEN IU  LUB  O  WYKLUCZENIU  AKCJ I  

EMITENTA Z  OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE  OBROTU  

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

• na wniosek emitenta; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym systemie obrotu. 
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Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z 

obrotu: 

• na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta 

dodatkowych warunków; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z 

powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z 

obrotu: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa; 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

• po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej 

likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu 

braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów 

finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do 

terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 

miesiące). 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w 

alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 

naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta; 

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł; 

• zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie; 

• wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

• Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia 

obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. 

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na 

swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w 

alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu 

kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w 

stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, 

wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje 

rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany 

w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 

bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na 

żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na 

okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu 

wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny 

prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie 

internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji w obrocie 

wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. Ryzyko powyższe 

dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie. 

1 . 3 .3 .  RYZYKA ZWIĄZANE Z  SANKC JAMI  ADMINISTRACY JNYMI  NAKŁADANYMI  PRZEZ  KNF 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej, 

Komisja może: 

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w 

Alternatywnym systemie obrotu, albo 

• nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę 

pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

• zastosować obie sankcje łącznie. 
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2.  OSOBY  ODPOWIEDZIALNE ZA  INFORMACJE  ZAWARTE W DOKUMENCIE  INFORMACYJNYM  

 

Za informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiedzialni są: 

Emitent - Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie 

Autoryzowany Doradca – Nova Capital Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

2 .1 .  EMITENT  

Działając w imieniu Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, iż według z mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu 

należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie 

i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z 

udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

 

 

 

 

 

 

2 .2 .  AUTORYZOWANY DORADCA  

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z 

wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według 

mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w 

Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych 

faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że 

opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
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3.  DANE O  INSTRUMENTACH F INANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 

OBROTU  

 

3 .1 .  INFORMACJE  O  WPROWADZANYCH DO OBROTU INSTRUMENTACH FINANSOWYCH  

 

Informacje ogólne o Akcjach 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są: 

• 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, 

przedstawia się następująco: 

lp Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w głosach (%) 

1. A 1.000.000 36,36% 36,36% 

2. B 750.000 27,27% 27,27% 

3. C 1.000.000 36,36% 36,36% 

Razem 2.750.000 100,00% 100,00% 

 

Według Statutu Emitenta z Akcjami nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje, ograniczenia co do przenoszenia praw 

z Akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe. 

3 .2 .  INFORMACJE  O  SUBSKRYPCJ I  LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii C 

Akcje Serii C zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h.) Niepubliczna oferta objęcia Akcji 

Serii C została złożona 19 (dziewiętnastu) osobom. Ofercie podlegało 1 000 000 (jeden milion) Akcji Serii C o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). Cena emisyjna 

Akcji Serii C wynosiła 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od dnia 

10.05.2013 roku do dnia  14.05.2013 roku. 

Oferta objęcia Akcji Serii C została przyjęta przez 11 osoby, które nabyły łącznie 1 000 000 (jeden milion) Akcji Serii C za 

łączną cenę emisyjną w wysokości 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych). Całkowite koszty związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem oferty niepublicznej Akcji Serii C wyniosły 41 929,10 zł, co stanowiło koszt aktu notarialnego w kwocie 

1 929,10 zł oraz koszt Autoryzowanego Doradcy w kwocie 40 000 tys. zł. 

Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami 

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta. Ograniczenia w obrocie Akcjami. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta akcjonariusze Emitenta nie zawarli umów o ograniczenie zbycia akcji (tzw. lock-up). 
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Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o 

ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu w sprawie 

koncentracji. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których 

udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, określone obowiązki, 

odnoszące się do tych czynności i zdarzeń. 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

• kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. 

albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo 

• kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. 

albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 

proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. lub mniej 

ogólnej liczby głosów, 

• jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 

od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje 

również w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 proc. 

ogólnej liczby głosów. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o: 

• dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 

• liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o 

liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

• liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z 

tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

• zamiarach co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z 

osiągnięciem lub przekroczeniem 10 proc. ogólnej liczby głosów; w przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów 

lub celu, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym 

Komisje oraz spółkę; 

• podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

• osobach, z którymi została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu. 
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Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają również na 

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

• zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

• nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek 

nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

• pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek 

nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie winno zawierać również informacje o: 

• liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego 

osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

• dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

• dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi dysponować według własnego uznania. 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu lub 

przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej utratę 

przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili 

jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 

zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również na: 

• podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 

nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wstawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

• funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o inne fundusze 

inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

o podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w 

tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

o przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych 

w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie, 

o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz ustawy o funduszach 
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inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 

podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu, o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

o pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych 

dyspozycji co do sposobu głosowania; 

o łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 

podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej 

polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące 

powstanie tych obowiązków; 

o na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach. 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 

zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego 

głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, o których mowa powyżej, 

mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

• małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

• osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

• mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

• jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków: 

• po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; 

• po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki 

publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, wlicza się liczbę 

głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

• wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

 



22 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie 

Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie informacją poufną jest - określona w sposób precyzyjny - informacja dotycząca, 

bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów 

finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a 

która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę 

powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: 

• jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których 

wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny 

potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę 

powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych: 

• mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów 

finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona 

zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora: 

• w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma 

charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę 

mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych powyżej. 

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie, każdy kto: 

• posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub 

udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także 

stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: 

o członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, 

biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub o akcjonariusze spółki publicznej, lub 

o osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyżej, w podmiocie zależnym lub dominującym 

wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem 

w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub o maklerzy lub doradcy, lub 

• posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

• posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony powyżej, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu 

należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna 

nie może wykorzystywać takiej informacji. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1, nie mogą: 

• ujawniać informacji poufnej; 

• udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 
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Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej 

osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

• są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z 

innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, 

niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 

• nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego, o 

którym mowa powyżej, 

• są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są 

przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której 

przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo 

• nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 

ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego którym mowa powyżej. 

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie 

wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

• jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych; 

• jednego lub kilku instrumentów finansowych; 

• nabywania albo zbywania instrumentów finansowych. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub 

wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia 

lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać 

na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 

finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych 

powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub 

wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia 

lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ 

osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 

finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 

takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

• przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub 

pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca ztym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zlecił zarządzanie 

portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek 

decyzje inwestycyjne albo 
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• w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

• w wyniku złożenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, 

jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w stosunku 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

• w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika 

emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, wezwania do zapisywania się 

na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

• w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 

• w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod 

warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu 

zamkniętego. 

Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest: 

• okres od wejścia w posiadanie przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub 

wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w 

stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze informacji poufnej dotyczącej emitenta 

lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 

powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej 

wiadomości; 

• w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 

krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik 

emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą 

w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

• w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres 

ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub 

pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z tym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

• w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres 

ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub 

pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z tym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 
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Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby: 

• wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami; 

• inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji 

poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania 

decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej 

• są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby 

blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 

obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1, rozumie się: 

• jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu; 

• dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

• innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co 

najmniej roku; 

podmioty: 

• w których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa powyżej, wchodzi 

w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje 

kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, 

lub 

• które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub 

• osobę blisko z nią związaną, o której mowa powyżej, lub o z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 

ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa powyżej, czerpią zyski, o których interesy ekonomiczne są 

równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o 

której mowa powyżej. 

Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyżej mają zastosowanie do Akcji Emitenta w oparciu o przepis 

art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie. 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek 

• zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 

zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub 

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa 

• powyżej, dotyczy zamiaru: 

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

• przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób 

- bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców; 

• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

• nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

• jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 

euro; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, 

jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 

inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed 

upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub o wykonuje te 

prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji 

albo udziałów; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa 

do ich sprzedaży; 

• następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę 

jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 

• przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego 

uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę 

obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących 

do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 

tejże ustawy stanowi, iż przy badaniu wysokości obrotu przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się 

pod uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

• wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo 
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• przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo 

• wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku gdy koncentracji dokonuje 

przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej 

koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od 

dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 

terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 

obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje 

dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. 

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na 

dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego 

w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana 

okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 

przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej 

równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu 

zamiaru koncentracji, a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub 

wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto nałożyć na przedsiębiorcę, w 

drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 

kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 

koncentracji. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 

okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także uprzednie 

naruszenie przepisów tejże ustawy. 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, gdy 

koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, 

nakazać w szczególności: 

• podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

• zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
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• zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, 

nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę; 

• przy czym decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 

k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w 

podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności 

umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w 

Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc 

obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury 

własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich 

ostatecznym dokonaniem, a po: 

• zawarciu umowy, 

• ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

• przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również dokonać w 

przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

• gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 

miliardów euro, oraz 

• gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro, 

• chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda 

euro; 

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro; 
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• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyżej, łączny obrót każdego z 

co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 milionów euro, oraz 

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

• chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie Akcjami.  

 

3 .3 .  PODSTAWA PRAWNA EMIS J I  INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

 

Akcje Serii C 

Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu 

notarialnego sporządzonego przed notariuszem Jolantą Gardocką (Rep. A Nr 4865/2013). Uchwala ta brzmi jak następuje: 

UCHWAŁA Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C 

z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia 

upoważnienia Zarządowi Spółki 

 

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 433 §2, art. 432 §1 oraz art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych 

oraz §7 ust. 7.2, ust. 7.4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, 

co następuje:  

§1 

Emisja akcji serii C 

Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie 

większej niż 275 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy), to jest o kwotę nie większą niż 100 000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych).  

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 1 000 000 

(słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.  

Akcje serii C zostaną zaoferowane inwestorom w łącznej liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów w 

trybie subskrypcji prywatnej.  
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Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 

obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

Akcje serii C opłacone zostaną wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego.  

Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w §1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały w 

wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych).  

§2 

Wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, 

wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie po zapoznaniu się z załączoną do niniejszego aktu notarialnego opinią Zarządu, przychyla się do jej treści.  

 

§3 

Upoważnienie dla Zarządu 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:  

• Ustalenia listy osób uprawnionych, do których zostanie skierowana oferta akcji serii C.  

• Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.   

• Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji Serii C.  

• Ustalenia terminu objęcia akcji serii C przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1.  

• Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii C.  

• Zawarcia umów objęcia akcji serii C z inwestorami.  

• Dokonania przydziału akcji serii C pomiędzy osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1.  

• Złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii 

C kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.

  

§4 

Zmiany w Statucie Spółki związane z emisją akcji serii C 

W Statucie Spółki dotychczasowy § 7 ust. 7.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 275 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i 

dzieli się na nie więcej niż 2 750 000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela 

serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B , oraz nie więcej niż 1 000 000 

(słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii C.  
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§5 

Moc obowiązująca 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian w Statucie uchwała wchodzi w życie z mocą 

obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.750.000 akcji, to jest ze 100 

% (sto procent) kapitału zakładowego, oddano 1.750.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.750.000 głosów, przy 

braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

  

 

Podstawa wprowadzenia Akcji Serii C  

Podstawą wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na NewConnect jest uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta podjęta w 

dniu 25.04.2013 roku w formie aktu notarialnego (Repertorium 4865/2013). Uchwała ta brzmi jak następuje: 

UCHWAŁA Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C oraz Praw do Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) oraz w sprawie ich 

dematerializacji 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Novavis S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii A, B, C oraz 

Praw do Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, B, C oraz Praw do Akcji serii C w tym w 

szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji 

akcji serii A, B, C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ewentualnego złożenia akcji serii A i B 

do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub dom maklerski do czasu ich dematerializacji.  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.750.000 akcji, to jest ze 100 

% (sto procent) kapitału zakładowego, oddano 1.750.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.750.000 głosów, przy 

braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Załącznik do Uchwały  

Opinia Zarządu Novavis Spółka Akcyjna 

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C 

dla dotychczasowych akcjonariuszy 

 

Zarząd Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C.  

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii C, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.  

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii C jest w pełni uzasadnione w 

związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. 

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwala na pozyskanie nowych inwestorów, co w połączeniu z 

zamiarem wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność 

konkurencyjną, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki przez zapewnienie większej płynności obrotu papierami 

wartościowymi Spółki.  

Zarząd Spółki proponuje, by cena emisyjna Akcji serii C została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki 

do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w 

oparciu o analizę oczekiwań inwestorów.  

3 .4 .  OZNACZENIE  DAT ,  OD KTÓRYCH AKCJE  UCZESTNICZĄ  W  DYWIDENDZIE  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wszystkie Akcje wyemitowane przez Emitenta są równe w 

prawie do dywidendy, przy czym: 

• Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie od dnia 30.03.2012 roku; 

• Akcje Serii B  uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za 

rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

• Akcje Seri C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 

obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

W roku 2013 Emitent nie wypłacił dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwalą nr 5 z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

postanowiło, iż strata w kwocie 27.231,18 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych osiemnaście 

groszy) zostanie pokryta z zysku uzyskanego w następnych latach obrotowych.  

Wyżej wymieniona strata została wygenerowana w okresie od 30.03.2012 (data rozpoczęcia działalności Spółki) do 31.12.2012 

r. 

 

 

 

 



33 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

3 .5 .  PRAWA WYNIKAJĄCE Z  INSTRUMENTÓW F INANSOWYCH  

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych przepisów prawa oraz 

postanowieniami Statutu. 

3.5 . 1 .  PRAWA O  CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM  

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

• prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne 

zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; ponieważ żadna z Akcji nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk 

przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. 

w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z 

art. 348 §2 i §3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 

akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie; 

• prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. akcjonariuszom 

przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych 

przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji 

w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów; a uchwała może zostać podjęta tylko 

wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego 

zgromadzenia; podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o 

podwyższeniu kapitału zakładowego spółki stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 

finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 

wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale albo, że nowe akcje mają być objęte przez 

subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 

oferowanych im akcji; 

• prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h. w przypadku 

likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; 

• prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Emitenta nie wprowadza 

żadnych ograniczeń w tym zakresie; 

• prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub 

użytkowania ustanowionego przez ich właściciela; 

• prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §8 Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzane; 

• prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie istotnej 

zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę 

zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu 

działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch 

trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego 

3.5 .2 .  PRAWA O  CHARAKTERZE KORPORACYJNYM  

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

• prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu - na 

podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz prawo do 
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głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h. każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu; 

głos może być oddany przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w 

postaci elektronicznej; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym 

zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w chwili obecnej 

regulamin walnego zgromadzenia obowiązujący u Emitenta nie przewiduje jednak takiej możliwości; zgodnie z art. 

406 §1 k.s.h. statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, w chwili obecnej Statut Emitenta nie przewiduje takiej możliwości; 

• prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów w spółce 

mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie; 

• prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 

umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 400 §1 k.s.h. 

akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego 

zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. 

kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z 

art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki 

publicznej mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; Statut Emitenta nie przewiduje 

odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.; 

• prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. na wniosek 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być 

dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut 

przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej; 

• prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 k.s.h.; 

• prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 

spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej uchwałę w tym 

przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 

5 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art. 328 §6 k.s.h.; 
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• prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 

sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym 

zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające z art. 407 §1 k.s.h. oraz 

do żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu pocztą 

elektroniczną - wynikające z art. 407 §11 k.s.h.; 

• prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia w 

terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.; 

• prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10 proc. 

• kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wyboru 

jednego członka komisji - wynikające z art. 410 §2 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał - 

wynikające z art. 421 §3 k.s.h.; 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 

k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające 

z art. 341 §7 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 

o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art. 540 §1 k.s.h. (w przypadku podziału 

spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki); 

• prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 

stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo 

czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał;. żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być 

złożone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; 

• prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) 

przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi 

lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające 

z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; 

• prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 

proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej takiemu 

żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby 

głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek 

nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 

87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z 

podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów; 
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• prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie z przepisami 

Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowa- nych w 

zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie; zgodnie z art. 328 §6 

k.s.h. akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej przysługuje uprawnienie do 

imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o 

wydanie dokumentu akcji; roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający 

akcje, które nie zostały zdematerializowane. 

3 .6 .  OKREŚLENIE  PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI  EMITENTA CO  DO WYPŁATY  

DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI  

Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, w przypadku Emitenta organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale 

zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w 

terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W roku 2013 Emitent nie wypłacił dywidendy. 

Z uwagi na charakter działności emitenta typu „start-up”, w ciągu najbliższych trzech lat całość wypracowywanych zysków 

będzie reinwestowana zgodnie ze strategią inwestycyjną Emitenta. 

3 .7 .  ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I  

OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI  DOKUMENTEM 

INFORMACYJNYM  
Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów z akcji, zaleca się, 

by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie skorzystali z usług doradców 

podatkowych, finansowych i prawnych. 

3 .8 .  ODPOWIEDZIALNOŚĆ EMITENTA JAKO PŁATNIKA  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje wypłat należności z 

tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany 

podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Według 

stanowiska Ministerstwa Finansów, wyrażonego w piśmie nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 roku, skierowanym do 

KDPW, płatnikiem podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są 

należące do osoby fizycznej akcje uprawniające do uzyskania wypłaty z tytułu dywidendy. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu z udziału w zyskach 

osób prawnych". Stosownie do zawartej tam regulacji, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 

ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: 

dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki - w celu umorzenia tych akcji, wartość 

majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego 

oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

3 .9 .  OPODATKOWANIE  DOCHODÓW OSÓB F IZYCZNYCH  
3 .9 . 1 .  OPODATKOWANIE  DOCHODÓW Z  TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH EMITENTA  

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych płaci się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o 

koszty uzyskania przychodów). 
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3.9 .2 .  OPODATKOWANIE  DOCHODÓW Z  ODPŁATNEGO ZBYCIA  AKCJ I  

Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany z odpłatnego 

zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy przychodem, to jest sumą 

uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki poniesione na objęcie akcji. 

Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana jest do 

osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia podatku do 

właściwego urzędu skarbowego. 

3 .1 0 .  OPODATKOWANIE  DOCHODÓW OSÓB PRAWNYCH  
3 . 10 . 1 .  OPODATKOWANIE  DOCHODÓW Z  TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH EMITENTA  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody (przychody) z dywidend oraz z tytułu 

innego udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania 

o koszty uzyskania przychodów). 

3.10 .2 .  OPODATKOWANIE  DOCHODÓW Z  ODPŁATNEGO ZBYCIA  AKCJ I  

Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w 

dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych). 

3.10 .3 .  OPODATKOWANIE  DOCHODÓW OSÓB ZAGRANICZNYCH  

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, w przypadku gdy kwoty 

związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce 

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

• osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych) i 

• osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Należy jednak mieć na uwadze, iż zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i 

innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub 

zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego 

opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw 

podatkowych. 

Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 

podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W 

przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 
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Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego dochody (przychody) 

z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

• wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 

podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

• spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale 

spółki wypłacającej te dochody; 

• odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

jest: 

• spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa powyżej, albo o zagraniczny zakład spółki uzyskującej 

dochody (przychody), o której mowa powyżej. 

Opisane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz 

inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej posiada nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch 

lat. Co przy tym istotne, zwolnienie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 

mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). 

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości nieprzerwanie przez 

okres dwóch lat spółka uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z 

odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19 proc. dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym 

spółka po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty 

dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z 

brzmieniem art. 30 §1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od 

podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub 

podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest 

niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne 

przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają 

opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych powyżej, natomiast dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez 

zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o 

unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu 

podwójnego opodatkowania tak stanowi. 
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3.10 .4 .  PODATEK OD CZYNNOŚCI  CYWILNOPRAWNYCH  

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących 

instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: 

• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 

• dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

• dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie (a więc także w ramach 

Alternatywnego systemu obrotu); 

• dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy inwestycyjne 

oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 

zorganizowanego; 

• jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie praw z papierów 

wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. wartości 

rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cy-

wilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejże ustawy do uiszczenia podatku od czynności cywil-

noprawnych zobowiązany jest kupujący. 

4.  DANE O  EMITENCIE  

4 .1 .  INFORMACJE  O  EMITENCIE  

Nazwa (firma): Novavis S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Rzymowskiego 53, CTA/350, 02-697 Warszawa 

Numer KRS: 0000417992 

 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

REGON: 146066939 

NIP: 5213629196 

Telefon: +48 22 441-17-19 

Fax: +48 22 628 11 03 

Poczta e-mail: office@novavis.pl 

Strona www: www.novavis.pl 

 

4 .2 .  WSKAZANIE  CZASU TRWANIA  EMITENTA  

Czas trwania Emitenta nie został oznaczony. 
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4 .3 .  WSKAZANIE  PRZEPISÓW PRAWA ,  NA  PODSTAWIE  KTÓRYCH ZOSTAŁ  UTWORZONY 

EMITENT  

Emitent został utworzony na podstawie art. 301 i nast. kodeksu spółek handlowych, to jest w oparciu o przepisy regulujące 

powstanie spółki akcyjnej. 

4 .4 .  WSKAZANIE  SĄDU RE JESTROWEGO KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE  O  WP IS IE  

EMITENTA DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU  

Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Do utworzenia Emitenta nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie. 

4 .5 .  KRÓTKI  OPI S  H ISTORI I  EMITENTA  

Emitent został zawiązany w dniu 30 marca 2012 roku przez Hannę Stachurę oraz Wojciecha Żaka. Statut Emitenta został 

podpisany w dniu 30 marca 2012 roku w formie aktu notarialnego, przed notariuszem Piotrem Bilewiczem, w kancelarii 

notarialnej w Warszawie, repertorium A nr 666/2012. 

Akcje Serii A Emitenta zostały objęte w następujący sposób: 

1/ akcjonariusz Hanna Stachura objęła 600.000 (sześćset tysięcy) akcji;  

2/ akcjonariusz Wojciech Żak objęła 400.000 (czterysta tysięcy) akcji. 

Emitent został zarejestrowany w dniu 16.04.2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000417992. 

lp. Data opis zdarzenia 

1. 16.04.2012 roku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

2. 18.02.2013 roku podjęcie uchwały o emisji Akcji Serii B 

3. 26.03.2013 roku rejestracja w KRS Akcji B 

4. 25.04.2013 roku podjęcie uchwały o emisji Akcji Serii C 

5. 25.04.2013 roku podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C oraz Praw do 

Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

 

Akcje Serii B 

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 lutego 2013 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu 

notarialnego sporządzonego przed notariuszem Jolantą Gardocką (Rep. A Nr 2089/2013). Uchwala ta brzmi jak następuje: 

 

UCHWAŁA Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2013 roku 
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B 

w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki 

oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki 

 

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 433 §2, art. 432 §1 oraz art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych 

oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co 

następuje: 

§1 

Emisja akcji serii B 

Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 175 000,00 zł (słownie: sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).   

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję obejmującą 750 000 (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda.  

Akcje serii B zostaną zaoferowane inwestorom w łącznej liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów w 

trybie subskrypcji prywatnej.  

Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 

obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  

Akcje serii B opłacone zostaną wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego.  

Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w §1 ust.1 i 2 niniejszej uchwały w 

wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych).  

 

§2 

Wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie 

Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie po zapoznaniu się z załączoną do niniejszego aktu notarialnego opinią Zarządu, przychyla się do jej treści. 

  

§3 

Upoważnienie dla Zarządu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:  

• ustalenia listy osób uprawnionych, do których zostanie skierowana oferta akcji serii B,  
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• ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B,   

• określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji Serii B,  

• ustalenia terminu objęcia akcji serii B przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 1.  

• określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii B,  

• zawarcia umów objęcia akcji serii B z inwestorami,  

• dokonania przydziału akcji serii B pomiędzy osoby uprawnione, o których mowa w ust.1.  

 

§4 

Zmiany w Statucie Spółki związane z emisją akcji serii B 

W Statucie Spółki dotychczasowy §7 ust. 7.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.750.000 

(słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda, w tym na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A i 750.000 (słownie: siedemset 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”  

§5 

Moc obowiązująca 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian w Statucie uchwała wchodzi w życie z mocą 

obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, to jest ze 100 

% (sto procent) kapitału zakładowego, oddano 1.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.000.000 głosów, przy 

braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii B 

Akcje Serii B zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h.) Niepubliczna oferta objęcia Akcji 

Serii B została złożona 2 (dwóm) osobom. Ofercie podlegało 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 75 000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

Cena emisyjna Akcji Serii B wynosiła 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję. Subskrypcja została 

przeprowadzona w okresie od dnia 18.02.2013 roku do dnia  22.03.2013 roku. 

Oferta objęcia Akcji Serii B została przyjęta przez 2 osoby, które nabyły łącznie 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji 

Serii B za łączną cenę emisyjną w wysokości 375 000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Całkowite koszty 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej Akcji Serii B wyniosły 1 557,10 zł (jeden tysiąc pięćset 

pięćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), co stanowiło koszt aktu notarialnego. 

W emisji akcji serii B uczestniczyli Marshall Nordic Limited, który objął 630 000 akcji serii B oraz Pan Wojciech Żak (Prezes 

Zarządu Emitenta) który objął 120 000 akcji serii B.  
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Historia Emitenta 

Firma Novavis Spółka Akcyjna istnieje od marca 2012 roku. Od samego początku zdefiniowania projektu, jej pomysłodawca i 

współzałożyciel Wojciech Żak, za cel obrał sobie  stworzenie innowacyjnego podmiotu, który zapewni synergię nauki i 

biznesu. Choć samo pojęcie przewija się już w literaturze specjalistycznej, jak i mowa o nim na oficjalnych konferencjach, 

seminariach itp. spotkaniach, to w praktyce niewielu podmiotom to się udaje. Powodów jest wiele. Pokutują tu jeszcze stare 

zasady ,,sztywnych” ram i procedur, problem z podejmowaniem decyzji, biurokracja itd. Osoby podejmujące się takich 

wyzwań najczęściej opierają się o narzucone schematy komercjalizacji, wypracowywane w gabinetach instytucji publicznych i 

podręcznikach pisanych w większości przez teoretyków, nie biorąc pod uwagę najistotniejszej  kwestii jaką jest mentalność 

środowiskowa oraz rozbieżność interesów samych podmiotów.  Zazwyczaj nie posiadają wystarczającego doświadczenia, 

zaplecza merytorycznego i technicznego oraz wiedzy nt. innowacyjnych projektów, jak i nie są zasymilowane z hermetycznym 

środowiskiem nauki na wysokim poziomie lub/ i biznesu na szerszą skalę. 

4 .6 .  ZESPÓŁ EMITENTA  
.   

Wojciech Żak (Prezes Zarządu), związany ze środowiskiem naukowym, pracował między innymi w Ministerstwie Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zajmował się zarządzaniem projektami rozwojowymi, 

a później badawczymi. Od kilku lat doradza wielu podmiotom publicznym i prywatnym w  kwestiach komercjalizacji Jest 

autorem wielu publikacji o tematyce zarządzania. Kierował zespołami projektowymi oraz tworzył wnioski o dofinansowanie z 

funduszy UE, współpracuje m.in. z: Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, COBRO, IMP PAN.  

Marek Stachura - jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w firmie NOVAVIS S.A. koordynuje prace związane z procedurami 

formalno-prawnymi spółki oraz dba o relacje inwestorskie. Wspólnie z Zarządem przygotowuje strategię firmy pod kontem 

debiutu na rynku NEW CONNECT. Na początku swojej drogi zawodowej pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 

Następnie związał się z branżą telekomunikacyjną, w której jako manager brał udział w realizacji dużych projektów 

inwestycyjnych np.: budowa sieci teleinformatycznej lotniska Okęcie oraz projekt światłowodów na linii Moskwa – Warszawa 

-Frankfurt n.M., stworzenie kolokacji sieci teleinformatycznej na terenie Polski, Ukrainy, Czech i Niemiec. Pan Marek 

Stachura pełnił lub/i pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Biura Finansowania Inwestycji S.A, Novainvest S.A., Optonet 

S.A., Open–Net S.A. Firm notowanych na alternatywnym rynku GPW. Od początku powstania GPW i NEW CONNECT 

czynnie wspiera projekty  związane z OZE. 

Dr hab. inż. Andrzej Klewski (członek Rady Nadzorczej) – naukowiec a zarazem praktyk biznesu. Swoją karierę naukową 

skutecznie łączył z pracą w kilku znaczących przedsiębiorstwach w tym: PKN ORLEN, NAFTOPORT, TELEPERN i 

innych. Autor lub współautor wielu projektów naukowych opartych o integracje systemów informatycznych w obszarze 

geodezji i kartografii. Orędownik nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, wykorzystujący swoją wiedzę w tym kierunku. 

Z projektów i ekspertyz prof. Klewskiego korzystają na co dzień  np.: PKN ORLEN, Wydział Geodezji i  Nieruchomości 

Urzędu Gminy Warszawa – Centrum, PEKOR (grupa PZU) i wiele innych. Kontakty jakie nawiązał przez szereg lat 

procentują w działalności NOVAVIS SA, gdzie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i wspiera Zarząd w decyzjach w 

obszarze energii z paliw płynnych. 

Prof. dr  hab. inż. dr h.c. Eugeniusz Świtoński  (członek Rady Nadzorczej) – wielce ceniony specjalista w zakresie mechaniki 

(mechatroniki), co ważne praktyk w badaniach, które inspirowane są wdrożeniami do przemysłu m.in.: OBRUM, HUTA 

STALOWA WOLA, Kompania Węglowa, PGNiG i inne. Równocześnie zwolennik ekologicznych rozwiązań w przemyśle. 

Jest autorem ponad 200 opracowań i artykułów naukowych. Uczestniczył w ponad 80 konferencjach międzynarodowych. 

Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie m.in.: w Aachen, Brnie, Moskwie, Ostrawie. W Ministerstwie 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełnił funkcje: Członka Komisji na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Członka Zespołu Badań na 

Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa, Przewodniczącego Zespołu Nauk Technicznych. 
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W 2006 roku został wybrany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jednocześnie nadal aktywnie pracuje na Politechnice 

Śląskiej jako Kierownik Katedry Mechaniki Stosowanej. Jest podwójnym laureatem tytułu Doktora Honoris Causa. 

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński (członek Rady Nadzorczej) – osoba znana i poważana w środowisku naukowym, zwłaszcza za 

osiągnięcia w dziedzinie projektów związanych z energetyką. Od początku swojej kariery zwrócony ku Odnawialnym 

Źródłom Energii. Ekspert w pracach nie tylko badawczych, ale też kierownik dużych projektów inwestycyjnych z dziedziny 

OZE w tym Projektu Strategicznego i Projektu Kluczowego realizowanego przez IMP PAN wspólnie w konsorcjum 

naukowym z ENERGA  SA. Nagradzany wieloma wyróżnieniami w tym statuetką APOLLO  za istotny wkład w rozwój 

podstaw teoretycznych i technologicznych energetyki odnawialnej oraz wspieranie rozwoju konferencji z cyklu 

ENERGETYKA 

Radosław Cymerys (członek Rady Nadzorczej) - w 2007 roku ukończył prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców 

Prawnych w Warszawie. W 2005 roku odbył praktykę zawodową w Kancelarii Radcy Prawnego, prowadzącej kompleksową 

obsługę prawną spółek, będących w grupie kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. W 2007 roku podjął pracę w Biurze Prawnym 

Urzędu m.st. Warszawy. Od 2009 roku do chwili obecnej w pracy zawodowej wykonuje zadania związane z nadzorem 

właścicielskim nad spółkami z udziałem kapitałowym PKP CARGO S.A. W latach 2011-12 prowadził cykl wykładów z 

zakresu prawa pracy, a także udzielał konsultacji prawnych dla uczestników programu finansowanego ze środków UE 

„Przedsiębiorczość i solidarność – nowy wymiar ekonomii społecznej”.  Obecnie  współpracuje z Kancelarią radcy prawnego 

oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia na ich rzecz zleceń pomocy prawnej. W roku 2010 ukończył kurs dla 

członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa.  

Uczestnik  międzynarodowych konferencji naukowych, poświęconych problematyce ochrony praw człowieka, których udział 

został zwieńczony opublikowaniem referatów.  

Pozostali członkowie zespołu Emitenta: 

Łukasz Olszewski – wykształcenie wyższe, Kierunek Prawo. Kierownik Handlowy, w NOVAVIS. Doświadczony na 

stanowiskach kierowniczych, jako koordynator i kierownik zespołów sprzedażowych w takich firmach jak: PolFinancial, 

Multimedia SA, OPEN-NET SA. W firmie odpowiedzialny za tworzenie sieci dystrybucji VOOLT oraz nadzór i koordynację 

nad segmentem handlowym i pracownikami obsługi klienta. Pośrednio zaangażowany w tworzenie ofert dla MŚP i JST. 

Paweł Krzyształowicz - Asystent Zarządu. Dodatkowo zaangażowany w marketing firmy i kontakt z inwestorami. Prowadzi 

bieżący kontakt z partnerami zagranicznymi. Na nim spoczywa kontakt między Emitentem a GPW. Student Socjologii na 

Uniwersytecie Warszawskim.  

Monika Adamczyk – pracownik obsługi klienta w punktach VOOLT. Wykształcenie wyższe o specjalności Auditing 

Energetyczny i Certyfikacja Energetyczna Budynków. W firmie pełni rolę konsultanta oraz przygotowuje kalkulacje finansowe 

dla klientów indywidualnych, jak również przeprowadza audyty energetyczne (posiada stosowne uprawnienia). 

Karolina Balicka – wykształcenie wyższe – kierunek Inżynieria Środowiska. Pracownik obsługi klienta w VOOLT. 

Dodatkowo projektant w programach AutoCad, GIS. W firmie przygotowuje projekty wizualne dla instalacji PV i solarnych. 

Zbigniew Celjan – technik, specjalista, monter na instalacjach o niskim napięciu, W firmie odpowiedzialny za wybór ekip 

wykonawczych i nadzór nad robotami montażowymi. 
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4 .7 .  OKREŚLENIE  RODZAJÓW I  WARTOŚCI  KAP ITAŁÓW (FUNDUSZY)  WŁASNYCH 

EMITENTA ORAZ  ZASAD ICH TWORZENIA  

Kapitały własne 

 Kapitał (fundusz) własny Spółki na dzień 31.12.2012 roku wynosi 72 768,82 zł i składa się z następujących pozycji: 

1) Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 zł 

2) Strata netto (roku obrotowego) -27 231,18 zł 

 Razem kapitał własny 72 768,82 zł 

Kapitał podstawowy 

 Kapitał zakładowy (saldo Ct konta 803) został ujęty w pozycji A.I pasywów bilansu w kwocie 100 000,00 zł. Na 

kapitał składa się 1 000 000 akcji po 0,10 zł każda. W ciągu badanego okresu kapitał zakładowy nie uległ zmianie. 

 

Strata netto 

 Kwota straty netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku wynosi -27 231,18 złotych i wynika 

z podsumowania zestawienia wszystkich kont bilansowych oraz z zestawienia kont wynikowych, według następującego 

wyliczenia: 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 7 252,04 zł 

B. Koszty działalności operacyjnej 34 484,00 zł 

C. Strata ze sprzedaży (A-B) -27 231,96 zł 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,78 zł 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł 

F. Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) -27 231,18 zł 

G. Przychody finansowe 0,00 zł 

H. Koszty finansowe 0,00 zł 

I. Strata na działalności gospodarczej (F+G-H) -27 231,18 zł 

J. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 

K. Straty nadzwyczajne 0,00 zł 

L. Strata brutto (I+J-K) -27 231,18 zł 

M. Podatek dochodowy 0,00 zł 

N. Strata netto (L-M) -27 231,18 zł 
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4 .8 .  INFORMACJE  O  N IEOPŁACONEJ  CZĘŚCI  KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

4 .9 .  INFORMACJE  O  PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU 

REALIZACJ I  PRZEZ  OBL IGATARIUSZY  UPRAWNIEŃ Z  OBL IGACJ I  ZAMIENNYCH 

LUB Z  OBLIGACJ I  DAJĄCYCH P IERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA  W  PRZYSZŁOŚCI  

NOWYCH EMIS J I  AKCJ I  LUB W  WYNIKU REALIZACJ I  UPRAWNIEŃ PRZEZ  

POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH  

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji 

akcji ani warrantów subskrypcyjnych, dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek 

zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy lub właścicieli warrantów 

subskrypcyjnych. 

4 .1 0 .  WSKAZANIE  L ICZBY  AKCJ I  I  WARTOŚCI  KAP ITAŁU ZAKŁADOWEGO ,  O  KTÓRE 

MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ  ZAKŁADOWY EMITENTA W GRANICACH 

KAPITAŁU DOCELOWEGO  

Zgodnie ze Statutem Zarząd Emitenta nie jest upoważniony do dokonania podwyższeń kapitału zakładowego Emitenta w 

trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). 

4 .1 1 .  WSKAZANIE  NA  JAK ICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ  LUB BYŁY  

NOTOWANE INSTRUMENTY F INANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIONE W 

ZWIĄZKU Z  N IMI  KWITY  DEPOZYTOWE  

Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. 

Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi. 

4 .1 2 .  PODSTAWOWE INFORMACJE  NA  TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB 

KAPITAŁOWYCH EMITENTA ,  MA JĄCYCH I STOTNY WPŁYW NA JEGO 

DZ IAŁALNOŚĆ ,  ZE  WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY  KAPI -
TAŁOWEJ ,  Z  PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ  Z  N ICH CO NAJMNIEJ  NAZWY 

(FIRMY) ,  FORMY PRAWNEJ ,  S IEDZ IBY ,  PRZEDMIOTU DZ IAŁALNOŚCI  I  UDZ IAŁU 

EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I  OGÓLNEJ  L ICZBIE  GŁOSÓW ORAZ  

WSKAZANIE  POWIĄZAŃ OSOBOWYCH ,  MA JĄTKOWYCH I  ORGANIZACYJNYCH  

 

Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, 

ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej 

nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i 

ogólnej liczbie głosów 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent nie posiada jednostek zależnych, współ zależnych oraz  

stowarzyszonych. 

Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a 

osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie występują jakiekolwiek powiązania osobowe, majątkowe i 

organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub 

osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

Wojciech Żak - Prezes Zarządu - jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 

informacyjnego posiada łącznie 520.000 akcji na okaziciela, reprezentujących 29,71 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 

29,71 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej – jest mężem Pani Hanny Stachury, która na dzień sporządzenia 

niniejszego dokumentu informacyjnego posiada łącznie 600.000 akcji na okaziciela, reprezentujących 34,29 proc. kapitału 

zakładowego Emitenta oraz 34,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Poza powiązaniami opisanymi w niniejszym dokumencie informacyjnym brak jest jakichkolwiek innych istotnych powiązań 

majątkowych, organizacyjnych lub personalnych pomiędzy Emitentem lub spółkami wchodzącymi w skład jego grupy 

kapitałowej a osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta lub osobami wchodzącymi w skład organów spółek 

wchodzących w skład jego grupy kapitałowej lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, 

osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami 

Emitenta a Autoryzowanym doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i 

nadzorczych) 

Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym lub zależnym wobec Emitenta. 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie występują nie występują powiązania osobowe,  majątkowe i 

organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz 

znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 

zarządzających i nadzorczych. 

4 .1 3 .  PODSTAWOWE INFORMACJE  O  PRODUKTACH ,  TOWARACH LUB USŁUGACH 

EMITENTA  

 

Novavis S.A. zajmuje się działalnością handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, a także prowadzi prace zmierzające 

do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej (opisanej w pkt. 4.14.).  

Novavis S.A. oferuje również szeroki zakres usług w obszarze doradztwa i kreacji na rynku OZE tj. począwszy od usług 

projektowania i wdrażania rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych, sektorze komercyjnym i jednostkach 

samorządu terytorialnego (JST), aż po nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządzania m.in. energią i sieciami 

teleinformatycznymi. 

4 .1 4 .  TECHNOLOGIE  WYKORZYSTYWANE  P RZEZ  EMITENTA  

Emitent posiada dostęp do wielu sprawdzonych i oferowanych na rynku technologii z obszaru „Odnawialnych Źródeł 
Energii”. Panele fotowoltaiczne firm SolarWord i Schuco, których dystrybutorem jest Emitent wykorzystują technologię 
stosowaną z powodzeniem na świecie, od co najmniej dziesięciu lat. SolarWorld to potentat branży, producent 
najwydajniejszych paneli PV w technologiach MONO i POLY produkowanych z krzemu. Firma Schuco to znana na całym 
świecie marka budowlana, która dywersyfikuje swoją działalność, obecnie skupiając się na technologiach OZE w 
budownictwie. Producenci spełniają wyśrubowane normy jakości poparte międzynarodowymi certyfikatami: TUV, SGS, CE, 
DVE i inne. W Polsce fotowoltaika jest obecnie na poziomie wdrażania, dlatego Emitent już jest dystrybutorem dwóch 
niezależnych producentów oraz negocjuje umowy dystrybucyjne z następnymi trzema producentami (z Polski, Korei oraz 
Chin). Zapewni to nieprzerwany dostęp do produktu oraz pozwoli odbiorcy na wybór dostawcy według najkorzystniejszej 
ceny oraz różnicy parametrów. Produkt „mikroturbina wiatrowa ” jest własnością Emitenta. Został stworzony przy 
współpracy z instytutem naukowym w Polsce. Urządzenia solarne (kolektory słoneczne), dostarczane przez dwóch 
producentów: WATT (europejski lider w branży, Polska) oraz AUCKLAT SOLAR (główny producent z Chin) zapewnia 
ciągłość dostaw oraz zapobiega gwałtownemu skokowi cenowemu, przez współpracę z dwoma niezależnymi dostawcami. 
Bezpośredni kontakt z partnerami oraz najlepszymi jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą umożliwia śledzenie 
tendencji światowych i wdrażanie innowacji oraz implikowanie ich do oferty NOVAVIS. (nowe technologie PV oparte na 
włóknie bazaltowym oraz grafenie, zwiększenie wydajności kolektorów słonecznych poprzez stosowanie nowych absorberów, 
a także turbiny wiatrowe wertykalne). 
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4 .14 .1 .  MIKROTURBINA WIATROWA  

 

Produkt mikroturbina wiatrowa to jest instalacja domowego wiatraka, montowanego na dachu o mocy do 500wat lub 
wspomaganie oświetlenia ulicznego w zestawach hybrydowych (np. panel PV moc 180-200wat + wiatrak o mocy 300-500wat.) 
Są to konstrukcje dopracowane  i oferowane na rynku polskim i zagranicznym przez wiele firm. W wypadku NOVAVIS sam 
produkt (gotowy zestaw) jest kompletowany (montowany) na zlecenie indywidualnego klienta i może osiągać moc do 5kW, a 
czas oczekiwania to ok. 3 miesiące.  

Dostawcą podzespołów w części zasilającej układ (prądnice z magnesami trwałymi) jest Instytut Badawczy KOMEL, a 
dostawcą śmigieł wiatrowych firma SWIND i Phono Solar. Emitent jest  zleceniodawcą konkretnej usługi a wymienione 
podmioty podwykonawcami. Prawa autorskie w tym wypadku należą do samych producentów poszczególnych komponentów, 
a źródła własności samego projektu pochodzą z przeprowadzonych przez nich badań  i zawierają się w konkretnych 
patentach.  

W tym przypadku Emitent jest właścicielem zmontowanego przez siebie  układu i udziela  na niego gwarancję. Pierwszy układ 
z mikroturbiną wiatrową o mocy ok 500 wat zostanie uruchomiony w punkcie wystawowym VOOLT przy ul. Bartyckiej 
(centrum BUDEXPO). 

4 .1 5 .  UNIKALNE KOMPETENC JE  EMITENTA  

W ramach prowadzonej oraz planowanej działności na rynku OZE, Emitenta wyróżniają przede wszystkim kompetencje 
pracowników w następującym zakresie: środowiskowe - kierunkowe wykształcenie, przebyte kursy i szkolenia, zdobyte 
umiejętności programowe (AutoCad, GIS) oraz uprawnienia do samodzielnego audytowania i certyfikowania energetycznego 
budynków. 

Emietent  zwraca również uwagę, iż rynek OZE w Polsce jest na etapie rozwoju, dlatego też kompetencje technologiczne 
Emitenta będą rosły wraz z rozwjem technologicznym oferowanych produktów na rynku polskim, którego kierunek będzie 
określał ostateczny kształ ustawy o OZE. Polskie firmy musza albo bazować na sprawdzonych rozwiązaniach zagranicznych 
(gdzie branża funkcjonuje z powodzeniem od ponad 10 lat) np. Niemcy, Włochy, Kanada, Chiny, Czechy i inne, lub ponosić 
ogromne koszty własne na badania i wdrożenia. Emitent stara się skompilować obie gałęzie poprzez wykorzystanie know-how 
najlepszych dostawców, a także swojego zaplecza ekspercko - naukowego.  

Zasób Emitenta w postaci doświadczonej kadry zatrudnionej w jednostkach naukowych pozwala zlecać opracowywanie  
analiz i dokumentacji. W przypadku skomplikowanych projektów pracownicy naukowi będą mogli realizować nadzory, 
projektować oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania. Członek Rady Nadzorczej Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, specjalista w 
OZE, za osiągnięcia w dziedzinie projektów związanych z energetyką odnawialną  nagrodzony APOLLO. Niezależnie od 
funkcji w Radzie Nadzorczej jest konsultantem i doradcą zespołu. 

Współpraca Emitenta z Bankiem Ochrony Środowiska pozwala klientowi dostarczyć produkt finansowy, celem zakupu 
rozwiązań z dziedziny OZE. Oprócz tego Emitent niezależnie, w przypadku klienta, który jest na etapie analizy oferuje 
doradztwo kompleksowe projektu: koncepcja – dokumentacja – finansowanie – realizacja (z przyłączeniem do sieci) – 
użytkowanie(gwarancja). 

Emitent posiada podpisane umowy z firmami dostarczającymi panele PV, które dysponują zapleczem montażowo-
budowlanym do realizacji konkretnych projektów. Oprócz tego Emitent posiada w swoich zasobach firmy podwykonawcze, 
które mają doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach (w dziedzinie OZE). W momencie realizacji zadania wykonawczego 
wybrana firma lub zakontraktowani pracownicy realizuje zadanie. Wszyscy pracownicy emitenta oraz zarząd ukończyli 
szkolenie potwierdzone odpowiednimi świadectwami lub certyfikatami: 

1) Styczeń 2013 rok – „Duże Farmy Fotowoltaiczne” – projektowania, prawo i finansowanie. Organizator 
„Presspublika sp. z o.o.” W ramach „AKADEMI OZE” 

2) Listopad 2012 – Luty 2013 szkolenie w zakresie projektowania i budowy oraz uruchomienia małych instalacji 
fotowoltaicznych wraz z sterowaniem w systemach fotowoltaicznych. Organizator  Czapla Solar, ul. Spokojna 2, 78-550 
Czaplinek. 

3) Październik 2012 – Instalacje Solarne oraz pompy ciepła (budowa, instalacja oraz uruchomienie – organizator  Watt 
S.A., ul. Watta 6, 41-208 Sosnowiec.  

4) Solar Word AG przeszkolił pracowników w fabryce produkującej kompletne instalacje fotowoltaiczne. Pracownicy 
Emitenta brali udział w całym cyklu produkcyjnym (koncepcja – komponenty – produkt – wysyłka do odbiorcy). 
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4 .1 6 .  STRATEGIA  

4 .16 .1 .  PRACE  B+R   

4 . 16 .1 .1 .  WSPÓŁPRACA PRZY  PROJEKCIE  Z  POLITECHNIKĄ  ŚLĄSKĄ ,  BUDOWA INFORMATYCZNEGO 

SYSTEMU  DOBORU ENERGETYCZNEGO ROZWIĄZANIA  DLA  ODBIORCY  INDYWIDUALNEGO 

ORAZ  PUBLICZNEGO OPARTEGO O OZE 

Na mocy umowy z dnia 22 października 2012 roku Emitent opracowuje algorytm optymalnego doboru ekologicznych źródeł 

energii dla gospodarstw indywidualnych jak również instytucji z obszaru publicznego.  

Dodatkowym zamierzeniem projektu jest naukowy eksperyment mający na celu sprawdzenie, czy zastosowanie założonego 

algorytmu obliczeń optymalizacyjnych, uwzględniających dużą ilość kryteriów, pozwoli na uzyskiwanie wyników w czasie 

rzeczywistym. Rezultatem projektu ma być interaktywna platforma internetowa wspomagająca odbiorcę w podjęciu decyzji o 

zainwestowaniu w proekologiczne źródła energii. 

Cele szczegółowe projektu: 

• Opracowanie technologii mikrokogeneracji wykorzystującej OZE, której odbiorcą mogą być zarówno odbiorcy 

indywidualni, jak również m.in. ośrodki edukacyjne, hotele i obiekty użyteczności publicznej, w których występuje jednoczesne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną. Pozwoli to na poszerzenie grona ewentualnych odbiorców energii 

elektrycznej i cieplnej pochodzących z układów skojarzonych wykorzystujących OZE.  

• Opracowanie algorytmu optymalizacji wielokryterialnej w środowisku współpracującym z różnymi platformami klienckimi. 

• Opracowanie interaktywnej platformy doradczej. 

Ciągła aktualizacja na platformie danych dotyczących zmian w projekcie ustawy o OZE i istniejących możliwościach uzyskania 

dofinansowania. 

Firma Novavis wspólnie z Politechniką Śląską zamierza zgłosić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.1 PO IG w 

roku 2013 lub samodzielnie w konkursie organizowanym przez PARP 8.1 POIG w lipcu 2013 

Jest to projekt komercyjny, wkład inwestycyjny Emitenta to 200 000 zł, efekt ekonomiczny to platforma oferująca przychody 

z konsultingu, zarządzania i sprzedaży produktów OZE. 

4 .16 .1 .2 .  WSPÓŁPRACA Z  CENTRALNYM O ŚRODKIEM BADAWCZO ROZWOJOWYM OPAKOWAŃ W  

RAMACH UMOWY RAMOWEJ  O  PRO JEKTACH ZWIĄZANYCH Z  RECYKLINGIEM I  OCHRONĄ  

ŚRODOWISKA  

Na mocy wmowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku Emitent wspólnie z COBRO poszukują partnerów do konsorcjum, które 

będzie mogło ubiegać się w przyszłości w ramach 8 Programu Ramowego UE o środki finansowe. Dodatkowo oba podmioty 

realizują strategie w postaci pozyskiwania partnerów komercyjnych do sprzedaży usług związanych z recyclingiem i 

gospodarowaniem odpadami. Kierunek działania projektu został zaproponowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. z póź . zm.). Obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma podmiotami z tej 

branży. 

4 .16 .1 .3 .  AKADEMIA  MORSKA W SZCZECINIE  -  DZIAŁALNOŚĆ  NA POLU  EDUKACY JNYM ,  

SZKOLENIOWYM ORAZ  TWORZENIE  BAZY  EWIDENCYJNE J  GRUNTÓW POD INWESTYC JE  

ZWIĄZANE Z  OZE 
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Na mocy umowa z dnia 1 grudnia 2012 roku Emitent realizuje zajęcia edukacyjne (w roku akademickim 2013/2014) zajęcia 

edukacyjne dla studentów z Akademii Morskiej w Szczecinie, w ramach organizowanych przez NOVAVIS. S.A. warsztatów 

pod nazwą ,,Nowoczesna geodezja i kartografia” w Warszawie. 

Program zajęć obejmuje realizację następujących bloków tematycznych: 

1. Rozwiązania stosowane w polskiej geodezji i kartografii na tle wyzwań współczesnego świata; 

2. Kierunki rozwoju światowych systemów pozycjonowania; 

3. Nowoczesne technologie fotogrametrii i teledetekcji; 

4. Najnowsze programy informatyczne wykorzystywane w geomatyce; 

5. Postęp techniczny w geodezji i kartografii; 

6. Nowoczesne technologie obsługi geodezyjnej wielkich inwestycji; 

7. Zadania Państwowej Służby Geodezyjno-Kartograficznej.  

Projekt jest komercyjny, a koszt jednego bloku szkoleniowego to 50 tys zł. Szkolenia mają być prowadzone również dla 

personelu w jednostkach samorządu terytorialnego. 

4 .16 .1 .4 .  POLITECHNIKA WARSZAWSKA ,  INSTYTUT  TECHNIKI  C IEPLNE J ,  WSPÓŁPRACA W OBSZARZE  

NOWYCH TECHNOLOGI I  POZYSKIWANIA  ENERGI I  

Emitent we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej przygotowuje gotowe komercyjne projekty 

inwestorskie pod budowę biogazowni oraz kogeneracji w zakładach elektrociepłowniczych.  

4 . 16 .1 .5 .  INSTYTUT  MASZYN  PRZEPŁYWOWYCH PAN,  P RACE  NAD WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW 

PRAC  BADAWCZYCH I  REZULTATÓW PROJEKTÓW Z  OZE  (PROJEKT  STRATEGICZNY ,  

PRO JEKT  KLUCZOWY POIG)  REALIZOWANYCH PRZEZ  JEDNOSTKĘ .  

IMP PAN Gdańsk wspólnie z partnerami konsorcjum w tym m.in. ENERGA SA realizuje projekt strategiczny, którego 

zadaniem jest: 

• opracowanie i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy oraz odpadów przy wykorzystaniu 

metod zgazowania i pirolizy, konwersji biologicznej (w tym przy wykorzystaniu ogniw paliwowych), 

• opracowanie efektywnych sposobów produkcji paliw płynnych z biomasy lub odpadów pochodzenia rolniczego (odpadów 

biomasowych), 

oraz projekt kluczowy pt: Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na 

lokalnych i odnawialnych źródłach energii.  

Emitent, którego członkowie RN są najwyższej klasy specjaliści od OZE, uczestniczą jako kierownicy w wymienionych 

projektach, ściśle współpracując przy komercjalizacji wyników prac badawczych.  

Emitent ma bezpośredni dostęp do wiedzy, technologii i możliwości wdrożenia. Jedna z pochodnych z tego działania to 

pomysł realizacji platformy interaktywnej. Zakończenie projektów przewidziane jest na 2015 r. 

4 . 16 .2 .  DZIAŁALNOŚĆ  HANDLOWA  

Novavis S.A. oferuje w swojej gamie rozwiązania fotowoltaiczne renomowanych producentów m.in: SolarWorld oraz 

SCHUCO. Spółka prowadzi także działalność komercyjną w segmencie sprzedaży kolektorów słonecznych firmy WATT. 

Obecnie tworzona jest własna sieć dystrybucji poprzez punkty handlowe typu: ONE-STOP-SHOP tj. punkty bezpośredniej 
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obsługi klienta, oferujące kompleksowe rozwiązania proekologiczne dla domu lub firmy. Firma przygotowuje się również do 

produkcji i sprzedaży własnych zestawów mikroturbin wiatrowych o mocy do 5kW. 

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Emitent uruchomił pierwsze biuro obsługi klienta Voolt (zlokalizowane w Ząbkach). W dniu 1 

czerwca 2013 r. został uruchomiony drugi punkt sprzedaży typu ONE-STOP-SHOP, który jest zlokalizowany w Warszawie 

(na Mokotowie) na terenie BUDEXPO (Centrum Handlowo - Budowlane Bartycka).  

Budynek handlowy (na terenie BUDEXPO) o powierzchni 140 mkw, został zakupiony przez Spółką w dniu 25.04.2013 r. za 

kwotę 45 000 zł. Obiet jest przystosowywany do centrum ekspozycyjnego produktów firmy, a także sprzedaży i 

projektowania. Posiada cześć wystawienniczą i biurową. Emitenty planuje uruchomienie na nim pokazowej instalacji PV o 

mocy 1 kW.  

4 .16 .2 .1 .  STRUKTURA OFERTOWA  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu struktura ofertowa Emitenta w obszarze działalności handlowej wygląda 

następująco: 

- 70% - rozwiązania informatyczne, sprzętowe i programowe do sterowania procesami związanymi z produkcja prądu w 

elektrowniach wodnych oraz wiatrowych. Są to głównie usługi związane z dostawą macierzy serwerowych dla dystrybutorów 

energii, a także dystrybucją i wdrożeniem oprogramowania (wraz z licencjami) do zarządzania, rozliczania i sterowania 

procesami produkcji prądu. 

- 20% - doradztwo i konsultacje dla firmy dostarczającej produkty finansowe dla małych i średnich instalacji fotowoltaicznych;   

- 10% - produkty do instalacji solarnych dla małych firm.  

W I kw. 2013 r. ok. 80% przychodów pochodziło z dostawy macierzy serwerowych dla dystrybutora energii. Pozostałe 20% 

pochodziło z działalności doradczej i handlowej (instalacyjnej) tj. opracowanie dla firmy z rynku doradztwa finansowego 

modelu (sposobu) spłat pożyczki na budowę mikro instalacji fotowoltaicznej dla odbiorcy indywidualnego oraz zapłata za 

dostarczone elementy elektrowni fotowoltaicznej dla średniego wielkości przedsiębiorcy (producent z branży logistycznej).  

 
W I kw. 2013 r. ok. 80% przychodów pochodziło z dostawy macierzy serwerowych dla dystrybutora energii. Pozostałe 20% 

pochodziło z działności doradczej i handlowej (instalacyjnej) tj. opracowanie dla firmy z rynku doradztwa finansowego 

modelu (sposobu) spłat pożyczki na budowę mikro instalacji fotowoltaicznej dla odbiorcy indywidualnego oraz zapłata za 

dostarczone elementy elektrowni fotowoltaicznej dla średniego wielkości przedsiębiorcy (producent z branży logistycznej).       

4 . 16 .3 .  DZIAŁALNOŚĆ  INWESTYCYJNA  

W IV kwartale 2013 r. Novavis S.A. planuje rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy min. 500 kW (na własnym 

terenie, w miejscowości Dłutowo Stare), która w I kwartale 2014 r. zostanie rozbudowana do min. 1MW.  

Nieruchomość – areał pod inwestycje farmy fotowoltaicznej 2, 51 ha w Miejscowość Dłutowo Stare została nabyta w dniu 22-

03-2013 za kwotę 50 000 zł (zapłacone gotówką). 

W 2014 roku Novavis S.A. zamierza pozyskać teren na dwie podobne inwestycje, których uruchomienie planowane jest na 

przełomie 2014/2015 r. Do tego czasu Novavis S.A. planuje uzyskać wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych, w tym 

UE. Równocześnie Spółka prowadzi rozmowy z właścicielami i zarządcami nieruchomości, celem uruchomienia 

fotowoltaicznych instalacji pilotażowych na dachach budynków (programy: ,,Zielone Spółdzielnie” i ,,Eco Dachy dla 

Gminy”). 

Oprócz strategicznej działalności związanej z rynkiem fotowoltaiki, Novavis S.A. posiada gotowe projekty inwestycyjne pod 

budowę biogazowni, ekologicznych spalarni wysypiskowych, małych elektrowni wodnych oraz Kogeneracji w 

elektrociepłowniach. 
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Zespół Emitenta wraz z instytucjami naukowymi wymienionymi w punkcie (4.16.1 Prace B + R) jest autorem koncepcji 

ekonomicznej ww. projektów. Emitent przed rozpoczęciem ,,projektu NOVAVIS” poddał starannej analizie wszystkie 

znaczące segmenty gospodarcze związane z odnawialnymi źródłami energii w tym biogazownie, małe elektrownie wodne, 

spalarnie oraz rozwiązania dla elektrociepłowni. Nie przypadkowo zdecydował się skoncentrować na fotowoltaice, gdyż wg. 

przyjętych przez niego kryteriów, to właśnie ona ma największe szanse rozwoju, oraz nie wymaga tak dużych nakładów 

kapitałowych jak pozostałe. Koncentrując się na tym obszarze aby zdywersyfikować swoją ofertę oraz zaspokoić oczekiwania 

potencjalnych inwestorów, z pomocą zaplecza naukowego, stworzył uproszczone ekonomicznie projekty inwestycyjne oparte 

o średnie wskaźniki nakładów finansowych oraz przybliżoną stopę zwrotu inwestycji w okresie 5 lat. Oczywiście przy tego 

typu projektach aktualizacja danych musi być właściwie przeprowadzona przez niezależny podmiot, a sama inwestycja wiąże 

się ze spełnieniem wielu dodatkowych kryteriów, przede wszystkim technicznych i prawnych, o których inwestor jest 

informowany. Na jego życzenie Emitent może zaproponować użycie odpowiedniej technologii w projekcie.  

4 . 16 .3 .1 .  F INANSOWANIE  ZAKUPU GRUNTÓW POD INWESTYCJE  PV 

Pod zakup gruntów na inwestycji w obszarze PV Emitent planuje wykorzystać finansowanie ze środków unijnych, z programu 

na lata 2013-2020: "Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Emitent planuje pozyskiwać środki również z NFOŚ (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) i WFOŚiGW (Wojewódzkie 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Emitent szacuje, iż dotacje ze środków unijnych wyniosą ok. 40 – 

60% wartości inwestycji. Pozostała cześć finansowania będzie pozyskiwana z programów obligacji i kredytów inwestycyjnych 

zabezpieczonych gwarancjami BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). 

W 2013 r. Emitent planuje wydać 170 tys. zł ze środków własnych na zakup kolejnych gruntów na inwestycji w obszarze PV. 

W kolejnych latach środki na zakup gruntów będą pochodziły z marży działalności handlowej (sprzedaży paneli 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i innego typu instalacji OZE) oraz dodatkowych usług: montaż, serwis, 

konserwacja itp… 

4 .16 .3 .2 .  HARMONOGRAM REALIZAC J I  BUDOWY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ  W MIE JSCOWOŚCI  

DŁUTOWO STARE   

• Do końca 2013 r. oraz w I kw. 2014 r. - wybór dostawcy sprzętu i wykonawcy,  a także realizacja wszelkich 

formalności prawnych do etapu prawomocnego pozwolenia na budowę – 200tys. zł. (finansowanie ze środków 

własnych).  

• Przełom I/II kwartału 2014 r. - realizacja przyłącza energetycznego - 200 tys. zł. (finansowanie ze środków 

własnych). 

• II i III kw. 2014 r. - budowa oraz podłączenie do sieci dystrybucji – 4 mln zł. Ten etap inwestycji planowany jest w 

dwóch wariantach. Pierwszy to 100% kredyt inwestycyjny. Drugi wariant to 40 - 60% środków z kredytu 

inwestycyjnego, a 40-60% z środków z NFOŚ przeznaczonych na wsparcie instalacji OZE. Zabezpieczeniem 

kredytu będą gwarancje BGK, hipoteka, kapitał pochodzący z segmentu dystrybucji i/lub sprzedaży produktów 

firmy. Rozpatrywany jest wariant finansowania poprzez obligacje zabezpieczone jak wyżej. 

W momencie wejścia w życie ustawy o OZE wzrośnie zainteresowanie instytucji finansowych (banki, fundusze inwestycyjne, 

firmy ubezpieczeniowe) chcących partycypować w tego typu projektach. Emitent jest gotowy podjąć taką współpracę na 

korzystnych warunkach. 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 4,4 mln zł. Początek komercyjnej sprzedaży do sieci dystrybucyjnej planowany jest na 

1 stycznia 2015 roku. Emitent szacuje, iż roczny przychód z przedsięwzięcia powinien się kształtować na poziomie ok. 1,2 mln 

zł., a okres zwrotu z inwestycji nastąpi po czterech latach od uruchomienia projektu. Sprawność instalacji szacowana jest na 

około 25 lat.  
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4.16 .4 .  PROGRAM “Z IELONE SPÓŁDZIELNIE” 

Celem programu ,,Zielone Spółdzielnie” jest zmniejszenie energochłonności w budynkach  poprzez instalacje dodatkowego 

wspomaganie elektrycznego dla części wspólnej w budynku tj.: oświetlenie korytarzy, garaży podziemnych, wind, oświetlenie 

zewnętrzne np. patio itp. Koszt inwestycji uzależniony jest od wielkości powierzchni, na której  wykonana będzie instalacja 

oraz od mocy jaką będzie generować. 

Działania zrealizowane w ramach programu “Zielone Spółdzielnie” 

Emitent w ramach relizacji programu “Zielone Spółdzielnie” rozpoczął współpracę ze spółdzielnią mieszkaniowej Torwar z 

Warszawy. W ramach podjętych prac Emitent przygotował projekt instalacji fotowoltaicznych umieszczonych na zasobach 

spółdzielni (dachy), cztery bloki przy ulicy Okrąg. Instalacje fotowoltaiczne będą pełnić role wspomagającą zapotrzebowanie 

energetyczne dla części wspólnych w wymienionych budynkach. Moc każdej z przyszłych instalacji określa się na około 20 

kW. Opracowany przez NOVAVIS projekt technologiczny części wsporczej dla instalacji będzie mógł być wykorzystany przy 

innych tego typu inwestycjach na dachach budynków o specyfikacji „dach złoty” i „dach srebrny”. Projekt jest w trakcje 

realizacji, przewidywane rozpoczęcie budowy pierwszej instalacji to sierpień 2013. Idea projektu została zaprezentowana na 

forum spółdzielczym, gdzie została przychylnie odebrana przez członków zarządów innych spółdzielni. Przytoczony projekt 

jest projektem komercyjnym i może być wykonany w dwóch wariantach:  

1. Właścicielem części instalacji będą spółdzielnie, a części NOVAVIS (Spółdzielnia produkuje prąd na własny użytek lub 

sprzedaje go do sieci); 

2. Firma NOVAVIS dzierżawi dach spółdzielni i jako producent energii w części lub całości odsprzedaje ją do sieci. 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia energochłonności w budynkach, a zarazem stanie się źródłem dodatkowego 

finansowania. Sprawność takich rozwiązań obliczona jest na okres 30 lat, a planowany czas zwrotu nakładów inwestycyjnych 

to ok. 6 lat. 

4 .1 7 .   OTOCZENIE  RYNKOWE EMITENTA  

Fotowoltaika, jest drugim co do wielkości, zaraz po energetyce wiatrowej, najbardziej popularnym źródłem energii 

odnawialnej na świecie. Głównymi zaletami systemów PV jest ich prosta konstrukcja, łatwość montażu w porównaniu do 

innych źródeł energii oraz dostępność. 

Nazwa fotowoltaika (PV), pochodzi od efektu fotowoltaicznego, wykorzystywanego w ogniwach fotowoltaicznych. Proces ten 

polega na generowaniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego o danej długości fali. W materiale 

półprzewodnikowym dochodzi do tworzenia się wolnych elektronów oraz tak zwanych dziur, a to z kolei skutkuje 

powstaniem siły elektromotorycznej. 

Wejście w życie Ustawy o OZE zapoczątkuje dynamiczny rozwój Fotowoltaiki w Polsce. Do tej pory ten sektor nie cieszył się 

w Polsce zbyt dużą popularnością. 

Obecnie produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych odgrywa w naszym kraju marginalne 

znaczenie. Eksperci przewidują jednak, że w najbliższym czasie to się zmieni. Ich zdaniem polski rynek fotowoltaiczny zacznie 

rozwijać się w szybkim tempie, w przeciwieństwie do innych europejskich krajów, które obecnie ograniczają wsparcie dla 

inwestorów z branży PV.  

Eksperci są zgodni, że rynek Fotowolatiki w Polsce ma ogromny potencjał. Najlepszym dowodem tego jest również 

systematyczny wzrost przedsiębiorstw działających w tym sektorze. Z danych Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że 

jeszcze sześć lat temu w Polsce działały cztery firmy produkujące panele fotowoltaiczne i dwie firmy montujące panele. Dzisiaj 

jest ich już blisko 180. W tej liczbie znajduje się obecnie 14 krajowych producentów modułów PV. Przedsiębiorstwa działające 
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w tym sektorze zajmują się produkcją, dystrybucją lub montażem elektrowni fotowoltaicznych lub jej podzespołów. Wśród 

nich dominują głównie firmy zajmujące się dystrybucją. Jest ich ponad 90 proc. 

4 .1 8 .  PERSPEKTYWY I  BARIERY  ROZWOJU FOTOWOLTAIK I  W  POLSCE  

Słoneczna energia elektryczna (fotowoltaika – PV), uważana za jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku 

źródeł energii, jest wyjątkowa ze względu na szerokie możliwości osiągnięcia korzyści energetycznych i pozaenergetycznych. 

Łączy ona kilka zalet. Jedną z nich jest decentralizacja. Słoneczna energia elektryczna powstaje blisko konsumenta i jest 

dostępna w nieograniczonej ilości, a systemy PV są proste w instalacji i obsłudze. Wytwarzanie słonecznej energii elektrycznej 

jest praktycznie bezkonkurencyjne i zachodzi w porze dnia, na którą przypada największy popyt, tak więc pokryte zostaje 

szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Te zalety zapewniają dostęp do taniego i zrównoważonego źródła energii, które jest 

łatwe do zintegrowania z całością systemu energetycznego. 

Udział Niemiec w rynku PV 

Całkowita moc PV zainstalowana na świecie wynosiła 39 600 MW w 2010 r., co pozwala wyprodukować ok. 50 TWh energii 

elektrycznej na rok. Pomimo kryzysu ekonomicznego, wielkość mocy zainstalowanej PV wzrosła o 132% w 2010 r. w 

porównaniu z 2009 r. Według różnych prognoz, wartość ta osiągnie w 2030 r. od 912 do 1864 GW. Dla porównania 

proponowana moc dla Polski, wg „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, wynosi zaledwie 0,032 GW. 

Ten wzrost w 2010 r. zawdzięczamy głównie rozwojowi rynku niemieckiego, który niemal podwoił się w ciągu roku – z 3,8 

GW w 2009 r. do 7,4 GW mocy zainstalowanej w 2010, co przełożyło się na skumulowaną moc rzędu 17,2 GW, a to stanowi 

47% światowego rynku PV. W 2010 r. niemieckie systemy fotowoltaiczne wyprodukowały 12,3 TWh energii elektrycznej (3% 

całkowitej produkcji energii elektrycznej, a 3,5% udziału w niemieckim rynku energii odnawialnej). Przewidywane tempo 

wzrostu do 2020 r. podniesie tę wartość ponad trzykrotnie, aż do 39,5 TWh. Według planów rządu niemieckiego, w 2020 r. 

mają być zainstalowane 52 GW, co sprawia, że fotowoltaika, zaraz obok energii wiatrowej, jest najszybciej rozwijającą się 

branżą sektora energii odnawialnych. 

W Niemczech w 2020 r. energia słońca będzie pokrywała 7% ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym 

samym czasie energia elektryczna wyprodukowana w elektrowniach jądrowych ma stanowić zaledwie 1% skonsumowanej 

energii. Przeczy to tezie, wg której energia jądrowa miałaby być jedyną alternatywą dla przemysłu energetycznego w 

perspektywie produkcji energii elektrycznej bez emisji CO2. Dodatkowo taka dynamika rozwoju OZE spowoduje przede 

wszystkim znaczącą redukcję zużycia paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny i gaz ziemny, na których 

niemiecka gospodarka jest w dużym stopniu oparta. W perspektywie 2020 r. w Niemczech spodziewany jest w dalszym ciągu 

szybki rozwój farm wiatrowych, zwłaszcza położonych na morzu i systemów fotowoltaicznych. 

W 2010 r. niemiecki rynek fotowoltaiki był wart ponad 10 mld euro. Są to fundusze zainwestowane w najnowsze technologie, 

rynek produkcji ogniw fotowoltaicznych, modułów oraz firmy instalujące systemy fotowoltaiczne. Już obecnie w krajach, 

gdzie fotowoltaika jest dobrze rozwinięta, wywiera to zauważalny i pozytywny wpływ na gospodarkę. W 2010 r. przemysł 

fotowoltaiczny w Niemczech zatrudniał 60 tys. osób. Szacuje się, że do 2020 r. wygeneruje on ponad 2 mln miejsc pracy na 

całym świecie (200 tys. w Unii Europejskiej) dla pracowników o różnych kwalifikacjach, poczynając od monterów systemów, 

aż po wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie półprzewodników w fabrykach modułów oraz ośrodkach BiR. 

Wzrost produkcji elementów fotowoltaicznych w danym kraju prowadzi do rozwoju bardzo nowoczesnych technologii i 

infrastruktury. Obecnie rynek fotowoltaiki jest technologicznie bardzo dynamiczny, powstają dziesiątki firm działających na 

wszystkich etapach procesu produkcji systemów fotowoltaicznych. Ponad 90% rynku fotowoltaiki należy do technologii 

krzemowych, jednakże w nadchodzących latach coraz większą rolę odgrywać będą ogniwa cienkowarstwowe, osadzane na 

giętkich i lekkich podłożach. Wiele funduszy jest również inwestowanych w badania i rozwój (BiR) oraz firmy typu startup, 

mających na celu drastyczne obniżenie kosztów systemów fotowoltaicznych w celu osiągnięcia tzw. grid-parity, czyli stanu, w 
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którym bez żadnego wsparcia cena energii z systemów fotowoltaicznych będzie porównywalna z ceną  energi elektrycznej 

wytwarzanej przy użyciu paliw kopalnych. 

Niemiecki rynek fotowoltaiczny 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Źródło: Fraunhofer ISE, BSW-Solar  

Wizja rozwoju niemieckiego przemysłu fotowoltaicznego oparta jest na założeniu, że sektor ten może zagwarantować 

konkurencyjną, tanią, bezpieczną oraz czystą słoneczną energię elektryczną do 2020 r. Fotowoltaika będzie kluczowym filarem 

przejścia systemu energetycznego na czyste i niezależne wytwarzanie energii, oparte w 100% na OZE. Ograniczając emisję 

CO2, rozwijający się sektor PV wnosi istotny wkład w walkę ze zmianą klimatu. Dodatkowo fotowoltaika ma decydujący 

wpływ na zabezpieczenie dostaw energii oraz ochronę zasobów naturalnych. 

Potencjał fotowoltaiki jako odnawialnego źródła energii jest wysoce niedoceniany zarówno przez decydentów politycznych, 

jak i przez ogół społeczeństwa w Polsce. Obecnie zainstalowana moc wytwórcza PV jest szacowana na 3 MW, jednakże są to 

w większości instalacje niepodłączone do sieci energetycznej (głównie zasilanie znaków drogowych). Według Urzędu 

Regulacji Energetyki (URE), do 30 czerwca 2011 r. koncesje na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej otrzymały cztery 

systemy o łącznej mocy 0,101 MW. URE udzieliło również promesy koncesji dla 1 149 MW. Dlatego też zawarte w 

dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” założenie, że do 2020 r. nominalna moc instalacji PV w Polsce ma 

wynieść 2 MW, jest błędne. Utrzymanie takiego celu oznacza w praktyce stagnację w rozwoju PV w Polsce. 

Bariery prawno-administracyjne 

Rozwój wszystkich odnawialnych źródeł energii w Polsce jest oparty na wykorzystaniu takich mechanizmów wsparcia jak 

świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z OZE (zielone certyfikaty), obowiązek zakupu całości zaoferowanej energii 

elektrycznej wytworzonej z OZE, preferencyjne kredyty, zniesienie akcyzy na wytworzoną energię oraz bezzwrotne dotacje. 

Istniejące uregulowania prawne, pomimo intencji wspierania rozwoju OZE, już w tej chwili są w wielu aspektach archaiczne i 

Dane niemieckiego PV 2010 r. 

Nowe instalacje w 2010 r. 7,4 GWp 

Suma instalacji na koniec 2010 r. 17,2 GWp 

Przewidywane instalacje w 2011 r. 4-5 GWp 

Wartość dodana sektora PV 10 mld euro 

Liczba miejsc pracy ok 130 000 

Liczba producentów komponentów PV w Niemczech ok. 200 

Średnioroczny wzrost rynku 2000-2010 68% 

Cena systemu PV < 100 kWp w trzecim kwartale 2011 r. za kWp 1980 euro 

Produkcja energii elektrycznej 12 TWh 

Udział w miksie energii elektrycznej 3% 

Produkcja modułów PV 3,2 GWp 

Produkcja falowników 11 GWp 
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nie gwarantują realnego wsparcia dla rozwoju OZE. Przykładowo system zielonych certyfikatów jest już przeżytkiem. W 

Europie obowiązuje on tylko w pięciu państwach: Polsce, Rumunii (gdzie jednak za energię z fotowoltaiki otrzymuje się cztery 

zielone certyfikaty), części Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii (ale 1 kwietnia 2010 r. został wprowadzony system feed-in tariff 

dla OZE mniejszych niż 5 MW). Pozostałe 21 państw Unii Europejskiej, z wyjątkiem Irlandii, stosują taryfę stałą, która 

stanowi najsilniejszą zachętę do inwestowania w OZE, będąc długoterminową gwarancją opłacalności inwestycji (patrz 

ramka). 

W Polsce nie sposób myśleć o prawdziwie masowym zastosowaniu fotowoltaiki przy utrzymaniu obecnego systemu wsparcia. 

Jego poziom komplikacji i kosztów w praktyce wyklucza korzystanie z niego przez właścicieli niewielkich, kilkukilowatowych 

systemów fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych, gdyż wszelkie opłaty oraz wymagane składki na ubezpieczenie 

społeczne są wyższe niż przychód producenta energii. 

Ale nawet, gdy istnieją dobre mechanizmy wsparcia oraz generalne uregulowania prawne, to i tak kluczową sprawą są bariery 

prawno-administracyjne niższego rzędu, które mogą skutecznie zniechęcać inwestorów do rozwijania fotowoltaiki jako źródła 

energii elektrycznej. Bariery te wynikają najczęściej z nieprzystosowania prawa do tego typu inwestycji i są największą 

przeszkodą na etapie planowania i realizacji projektów PV w wielu krajach europejskich. Biurokracja i skomplikowane 

procedury administracyjne – wymagane zarówno przez lokalne urzędy, jak i operatorów sieci – uniemożliwiają zrównoważony 

rozwój rynku PV, co może zagrozić osiągnięciu europejskich celów związanych z energią odnawialną. Dodatkowo systemy 

takie są traktowane niemalże tak samo jak wielkie projekty energetyczne. Zadania identyfikacji i usunięcia zbędnych barier 

administracyjnych, uproszczenia prawa oraz dostosowania go do przyłączania małych, rozproszonych systemów zasługują na 

najwyższy priorytet w odniesieniu do wszystkich odnawialnych źródeł energii, a nie tylko w przypadku farm wiatrowych na 

morzu, jak przewiduje lista zadań wykonawczych „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. 

Przyłączenie systemu PV  

Prawo energetyczne nakłada na operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego obowiązek przyłączenia instalacji OZE 

do sieci, jeżeli istnieją warunki techniczne i ekonomiczne do przyłączenia oraz zakupu całości zaoferowanej energii 

odnawialnej w nich wytworzonej. Jednakże w praktyce, ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie, inwestor napotyka 

najczęściej na ich opór w trakcie realizacji tego uprawnienia. Pomimo istniejących prawnie form wsparcia OZE, w praktyce 

największą przeszkodą jest rzeczywiste wyegzekwowanie tych obowiązków. Sprzedawcy z urzędu mają obowiązek odkupić 

energię z OZE, ale żeby to zrobić, najpierw systemy OZE muszą zostać przyłączone do sieci OSD (operatora systemu 

dystrybucyjnego) albo OSP (operatora systemu przesyłowego). Prawo energetyczne nakłada na operatora sieci obowiązek 

pokrycia jedynie 50% kosztów przyłącza dla OZE o mocy poniżej 5 MW. Przepisy OSD i OSP przystosowane są raczej do 

dołączania dużych systemów, co powoduje konieczność dostarczania wielu zbędnych informacji. 

Ponadto zdarza się również, iż operatorzy sieci w warunkach przyłączenia określają konieczność dokonania dużych 

modernizacji istniejącej już sieci przesyłowej czy dystrybucyjnej w celu przyłączenia nowego źródła mocy. Pokrywanie przez 

inwestora kosztów tego typu modernizacji jest nieuzasadnione, ponieważ to na przedsiębiorstwach energetycznych spoczywa 

obowiązek dbania o właściwy stan techniczny oraz rozwój sieci elektroenergetycznej. W przypadku dużych źródeł OZE – o 

mocy powyżej 5 MW – opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w wynoszą jedynie 50% rzeczywistych kosztów 

przyłączenia. 

Miejscowe plany  

W ustawach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Prawie budowlanym ściśle określone są funkcje, jakie 

musi spełniać zabudowa na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że na 

terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną lub usługową nie można prowadzić działalności produkcyjnej. Inwestor, 

który chciałby dokonać przyłączenia swojej instalacji PV do sieci i prowadzić sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej, może 

zostać uznany za „producenta”. Wówczas, zgodnie z prawem, jego instalacja nie może być zamontowana na budynku 
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mieszkalnym lub usługowym, a jedynie na takim, dla którego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniono również funkcję terenu o przeznaczeniu produkcyjnym. Co prawda, zgodnie z Prawem budowlanym, 

pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu kolektorów słonecznych, a 

instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych wymaga jedynie zgłoszenia budowy, to jednak w 

dalszym ciągu jest to zapis mało precyzyjny. 

Dodatkowo, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego istnieją na razie jedynie dla ok. 30% terytorium Polski. Brak 

takich planów powoduje, że inwestor, który zamierza zainstalować system PV na swojej posesji, od którego władze lokalne 

będą wymagały pozwolenia na budowę, musi przebrnąć przez szereg dodatkowych i uciążliwych procedur, związanych z 

dostarczeniem dokumentów, a w szczególności uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (chyba że jej wydanie nie jest 

możliwe8). 

Uzyskanie koncesji 

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej jest niezbędnym warunkiem otrzymywania świadectw pochodzenia 

oraz produkcji energii elektrycznej z OZE, niezależnie od mocy instalacji wytwórczej. Koncesja wydawana jest dopiero po 

ukończeniu fizycznej budowy systemu. 

Dodatkowo, koncesję wydaje się jedynie na rzecz przedsiębiorców. Procedura jej uzyskania jest czasochłonna, a w przypadku 

osoby fizycznej wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej. Koncesja na wytwarzanie energii elektryczne uprawnia 

również do otrzymywania świadectw pochodzenia. W ten sposób system koncesjonowania staje się uciążliwą procedurą 

administracyjną, wydłużającą proces inwestycyjny. 

Aby otrzymać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE, konieczne jest założenie firmy (lub rozszerzenie profilu 

działalności dotychczasowej). 

Skomplikowany system uzyskiwania pozwolenia na budowę, niejasne przepisy, problemy wynikające z nieadekwatnej treści 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powodują wydłużenie całego procesu inwestycyjnego, a procedury 

biurokratyczne zniechęcają do inwestycji w fotowoltaikę. W czasie budowy należy przestrzegać wszelkich procedur, norm 

budowlanych i BHP przewidzianych przez Prawo budowlane. W przypadku systemów wymagających pozwolenia na budowę 

trzeba też prowadzić dziennik budowy oraz zatrudnić kierownika budowy. Skutkiem tego może być poddanie wykonania 

instalacji PV takim samym rygorom, jakim podlega budowa dużego obiektu architektonicznego, co w rezultacie podnosi 

koszty i wydłuża czas realizacji inwestycji. 

Prawo jest niejasne i nigdzie nie wspomina wprost o systemach fotowoltaicznych czy kolektorach słonecznych. Można więc 

mieć wątpliwości, czy wystarczy jedynie zgłoszenie, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestor planując 

inwestycję, nie wie od początku, jaki zakres procedur biurokratycznych oraz związanych z nimi kosztów powinien założyć w 

swojej kalkulacji. 

Świadectwa i certyfikaty 

Aby otrzymać zielony certyfikat, konieczne jest jednorazowe otworzenie konta na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), na 

które będą wpływać świadectwa pochodzenia. Wiąże się to z wypełnieniem wniosku wraz z licznymi załącznikami. Koncesja 

uprawnia jedynie do otrzymywania świadectw pochodzenia, a żeby je uzyskać, konieczne są dodatkowe procedury związane z 

wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie zarejestrowaniem 

świadectwa na koncie ewidencyjnym prowadzonym przez TGE. W efekcie producent energii z PV musi najpierw przebrnąć 

przez czasochłonne procedury biurokratyczne a następnie, w przypadku każdego okresu rozliczeniowego, gromadzić 

dodatkowe dokumenty, aby móc stać się beneficjentem takiego systemu wsparcia. W prawdzie już obecnie może występować 

o świadectwa roczne z jednorazowym potwierdzeniem przez OSP/OSD, ale powoduje to „zamrożenie” należnych funduszy. 
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Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy pozornie regulują w skali kraju to, co powinno być 

zrobione, aby wspierać rozwój energetyki z OZE. Jednak nie określają precyzyjnie, jak to ma być zrobione, co powoduje, że 

władze – organy administracji państwowej i samorządowej oraz operatorzy systemu – mogą podejmować decyzje 

woluntarystyczne, wpływające na przeciąganie w czasie realizacji inwestycji oraz powstawanie dodatkowych, nieuzasadnionych 

kosztów. 

W celu zapewnienia 20% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w Europie do 2020 r. w dyrektywie Unii 

Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zawarto wyraźne przepisy dotyczące 

stworzenia odpowiednich warunków ramowych dla odnawialnych źródeł energii w Europie. W odniesieniu do procedur 

administracyjnych w zakresie planowania i zatwierdzania projektów OZE, artykuł 13 tej dyrektywy wymaga od państw 

członkowskich, żeby krajowe przepisy i regulacje były sprawiedliwe oraz uzasadnione. Od urzędów wymaga się zatem 

zdefiniowania przejrzystych harmonogramów i przyspieszenia procedur administracyjnych. Ponadto dla małych projektów 

powinny być wprowadzone uproszczone i mniej kosztowne procedury wydawania zezwolenia. W kwestii dostępu do sieci 

artykuł 16 rozporządzenia wymaga, aby operatorzy sieci dostarczyli operatorom systemów kompleksowe i szczegółowe 

szacunki kosztów przyłączenia, a także harmonogramy rozpatrywania wniosków oraz rzeczywistego przyłączenia do sieci. 

Bariery administracyjno-prawne istniejące w Polsce powodują, że potencjalni inwestorzy PV są zniechęcani do budowy 

instalacji, które mogłyby zostać przyłączone do sieci energetycznej kraju. Biurokratyczny system uzyskiwania koncesji na 

produkcję energii elektrycznej, warunków przyłączenia do sieci energetycznej oraz niejasne wymogi związane z uzyskiwaniem 

pozwolenia na budowę powodują nadmierne wydłużenie procesu inwestycyjnego. Także koszty związane z tworzeniem 

dodatkowej dokumentacji technicznej, która jest lub może być wymagana, przez operatora systemu i organy administracji 

państwowej, często są trudne do oszacowania na etapie projektowania inwestycji i mogą znacząco wpływać na kalkulację jej 

opłacalności. 

4 .1 9 .  PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent osiąga swoje przychody z działalności handlowej. Począwszy od roku 

2014 Emitenta zakłada wzrost dywersyfikacji przychodów, poprzez zwiększenie m.in. skali działalności doradczej. 

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta na lata 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 

przychody ze sprzedaży (w mln. zł) 3 6 9 13,5 

zysk netto (w tys. zł) 150 600 1 080 2 025 

(prognozę sporządził Zarząd Emitenta) 

Prezentowana powyżej prognoza wyników na lata 2013-2016 została przygotowana w oparciu o oszacowanie wyników 

możliwych z działalności handlowej. Jednocześnie Emitent szacuje, iż w związku z rozpoczętym już procesem budowy sieci 

punktów one-stop-shop VOOLT w najbliższym czasie będą istotnie rosły przychody osiągane z działalności doradczej. 

Poniżej zostały przedstawione szczegółowe założenia do relizacji opublikowanych prognoz: 

Rok Przychód Zysk Szczegóły 

2013 3 000 000 zł 150 tys. zł netto • Przychody ze sprzedaży produktów informatycznych (sprzęt i 

oprogramowanie dla producentów energii) to 2 000 000 zł.,  

• 20 instalacji solarnych na kwotę 300 tys. zł. (zakładam 15 tys.zł/sztuka),  

• trzech małych instalacji fotowoltaicznych na kwotę 450 tys.,  
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• projektowanie farm i instalacji fotowoltaicznych oraz konsultacje i 

doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania  na łączną kwotę 250 tys. zł. 

2014 6 000 000 zł 600 tys. zł (to jest 

10% marża) 

• Gotowe małe instalacje fotowoltaiczne wraz z montażem (30 szt.) - 

przychód 4 350 000 zł (ok. 150tys na instalację) 

• Sprzedaż sprzętu informatycznego i oprogramowania – przychód 750 000 zł; 

• Sprzedaż 40 urządzeń solarnych -  przychód 600 000 zł; 

• Projektowanie, doradztwo i konsultacje na rynku OZE – 200 000 zł; 

• Sprzedaż mikro turbin oraz pomp ciepła - 100 000 zł. 

2015 9 000 000 zł 1 080 000 zł • Własna instalacja w Dłutowie da przychów 1 200 000 zł.,  

• sprzedaż małych instalacji fotowoltaiczne wraz z montażem 40 szt., 

przychód 6 000 000 zł,  

• przychód 700 000. ze sprzedaży 50 urządzeń solarnych,  

• 400 tys. sprzęt i oprogramowanie informatyczne do instalacji OZE.  

• Projektowanie, doradztwo, konsultacje, serwis techniczny na rynku OZE da 

przychód 450 000 zł.  

• Sprzedaż mikro turbin oraz pomp ciepła 250 000 zł. 

2016 13 500 000 zł 2 025 000 zł • Własna instalacja w Dłutowie - przychód 1 200 000 zł;  

• Sprzedaż małych instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem (60 szt.) - 

przychód 9 000 000 zł;  

• Sprzedaż 95 urządzeń solarnych - przychód 1 300 000 zł;  

• Sprzęt i oprogramowanie informatyczne do instalacji OZE - 400 000 zł;  

• Projektowanie, doradztwo, konsultacje, serwis techniczny oraz konserwacja 

na rynku OZE - przychód 600 000 zł;  

• Sprzedaż mikro turbin oraz pomp ciepła - przychód 1 000 000 zł. 

 

4 .2 0 .  HARMONOGRAM WYKORZYSTANIE  ŚRODKÓW Z  EMIS J I  AKC J I  SER I I  C 

 

1) 170 000 zł. – zakup nieruchomości instalacje PV średniej mocy – III/IV kw. 2013 r. 

2) 250 000 tys. zł - budowa sieci sprzedażowej produktów Spółki (11 punktów) i jej partnerów, z naciskiem na nowe 

kanały dystrybucji, dział sprzedaży i obsługi klienta, a także stacjonarne punkty obsługi klienta (one-stop-shop) do 

końca 2014 roku. 

3) 100 000 zł. – budowa e-platformy sprzedaży produktów – III/IV kw. 2013 roku.   

4) 130 000 zł  - pokrycie kosztów prac projektowych przy farmie w Dłutowie (do momentu pozwolenia na budowę) - 

do końca I kw. 2014 roku. 
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5) 200 000 zł - przygotowanie terenu w Dłutowie pod budowę instalacji – do końca II kwartału 2014 roku. 

6) 150 000 zł. - dofinansowanie bieżącej pracy firmy, zakup narzędzi informatycznych i oprogramowania oraz 

marketing i promocja. 

4 .2 1 .  OPIS  GŁÓWNYCH INWESTYCJ I  KRAJOWYCH I  ZAGRANICZNYCH EMITENTA ,  W  

TYM INWESTYCJ I  KAP ITAŁOWYCH ,  ZA  OKRES  OBJĘTY  SPRAWOZDANIEM 

F INANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE  INFORMACYJNYM  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym Emitent nie 

dokonywał istotniejszych wydatków inwestycyjnych. 

4 .2 2 .  INFORMACJE  O  WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH :  
UPADŁOŚCIOWYM ,  UKŁADOWYM LUB L IKWIDACYJNYM  

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek 

okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego, układowego lub 

likwidacyjnego. 

4 .2 3 .  INFORMACJE  O  WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH :  
UGODOWYM ,  ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM  

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, którego wynik ma 

lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek 

okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego. 

4 .2 4 .  INFORMACJĘ  NA  TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI  

RZĄDOWYMI ,  POSTĘPOWAŃ  SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH ,  WŁĄCZNIE  Z  

WSZELKIMI  POSTĘPOWANIAMI  W  TOKU  

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani obecnie nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi, 

postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na 

sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie żadnej wiedzy, która wskazywałaby, że jakiekolwiek 

postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliższej przyszłości. 

4 .2 5 .  ZOBOWIĄZANIA  EMITENTA  ISTOTNE Z  PUNKTU WIDZENIA  REAL IZACJ I  

ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POS IADACZY INSTRUMENTÓW F INANSOWYCH  

Emitent nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań Emitenta wobec 

posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

4 .2 6 .  INFORMACJA  O  N IETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB  ZDARZENIACH 

MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI  Z  DZ IAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  

W dniu 26.03.2013 r. nastąpiła rejestracji akcji serii B w KRS. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

poprzez emisję akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy została podjęta przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 lutego 2013 roku.  

Akcje Serii B zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h.). Oferta objęcia Akcji Serii B 

została przyjęta przez 2 osoby, które nabyły łącznie 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B za łączną cenę 

emisyjną w wysokości 375 000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Całkowite koszty związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej Akcji Serii B wyniosły 1 557,10 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt 

siedem złotych dziesięć groszy), co stanowiło koszt aktu notarialnego. 

Dodatkowe informacji dotyczące przebiegu oferty zostały opisane na str. 42 niniejszego dokumentu w części „Informacje na 

temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii B” 
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Środki z emisji akcji serii B zostały przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Spółki, w celu zabezpieczenia środków na 

bieżące koszty związane z rozwojem  i działalnością struktur Spółki. 

Poza wyżej wymienionym zdarzeniem nie wystąpiły inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z 

działalności gospodarczej Emitenta, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym 

dokumencie informacyjnym. 

4 .2 7 .  W S K A Z A N I E  W S Z E L K I C H  I S T O T N Y C H  Z M I A N  W  S Y T U A C J I  G O S P O D A R C Z E J ,  

M A J Ą T K O W E J  I  F I N A N S O W E J  E M I T E N T A  O R A Z  I N N Y C H  I N F O R M A C J I  I S T O TN Y C H  

D L A  I C H  O C E N Y ,  K T Ó R E  P O W S T A Ł Y  P O  S P O R Z Ą D Z E N I U  D A N Y C H  F I N A N S O W Y C H  

Z A M I E S Z C Z O N Y C H  W  D O K U M E N C I E  IN F O R M AC Y J N Y M  
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego dokumentu informacyjnego nie nastąpiły 

następujące istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

4 .2 8 .  OSOBY  ZARZĄDZAJĄCE I  NADZORUJĄCE EMITENTA  

Zarząd 

Zgodnie z §10 ust.1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z od 1 albo większej liczby członków. Zarząd powołuj się na 3 (trzy) 

lata. Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji.  W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie Wojciech Żak - Prezes 

Zarządu (kadencja upływa w dniu 30.03.2015 r.). 

Wojciech Żak pracował między innymi w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju, gdzie zajmował się zarządzaniem projektami rozwojowymi, a później badawczymi. Od kilku lat doradza wielu 

podmiotom publicznym i prywatnym w  kwestiach komercjalizacji. Jest autorem wielu publikacji o tematyce zarządzania. 

Kierował zespołami projektowymi oraz tworzył wnioski o dofinansowanie z funduszy UE, współpracuje m.in. z: Politechniką 

Śląską, Politechniką Warszawską, COBRO, IMP PAN. 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 5 członków, kadencja jej członków trwa 5 lat.  

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:  

Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej (kadencja upływa w dniu 30.03.2017) 

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński - Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa w dniu 30.03.2017) 

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa w dniu 30.03.2017) 

dr hab. inż. Andrzej Klewski - Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa w dniu 30.03.2017) 

Radosław Cymerys - Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa w dniu 25.04.2017) 

Szczegółowe biogramy członków Rady Nadzorczej zostały zamieszczone w pkt 4.6. nieniejszeego dokumentu. 

4 .2 9 .  DANE DOTYCZĄCE STRUKTURY AKCJONARIATU EMITENTA  

Struktura akcjonariatu Emitenta, według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w głosach na 
WZ 

Hanna Stachura 600 000 34,29% 34,29% 

Wojciech Żak 520 000 29,71% 29,71% 

Marshall Nordic Limited 630 000 36,00% 36,00% 

1 750 000 100,00% 100,00% 
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5.  SPRAWOZDANIA  F INANSOWE  

5 .1 .  SPRAWOZDANIE  F INANSOWE EMITENTA ZA  OKRES  OD DNIA  30  MARCA  2012  ROKU 

DO DNIA  31  GRUDNIA  2012  ROKU  

Prezentowane poniżej sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone za okres od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 lipca 2012 roku. 
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5 .2 .  OPINIA  N IEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA  

F INANSOWEGO EMITENTA ZA  OKRES  OD DNIA  30  MARCA  2012  ROKU DO DNIA  31  
GRUDNIA  2012  ROKU  
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6.  ZA Ł Ą C Z N I K I  

 
6 .1 .  R A P O R T  O K R E S O W Y  Z A  I  K W .  2013  R .  

 

Bilans 31.03.2013 31.12.2012 

Kapitał własny 
459 760,62 72 768,82 

Należności długoterminowe 
0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 
112 008,69 18 770,55 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
84 215,58 64 422,27 

Zobowiązania długoterminowe 
0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 
45 592,95 10 424,00 

* dane porównywalne zostały przedstawione na dzień 31.12.2012 r., ponieważ Spółka rozpoczęła działalność w dniu 30.03.2012 

r. 

 

Rachunek Zysków i Strat 
01.01.2013 

- 31.03.2013 

30.03.2012 

- 31.12.2012** 

Amortyzacja 
0,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży 
1 107 444,79 7 252,04 

Zysk strata na sprzedaży 
11 991,38 -27 231,96 

Zysk strata na działalności operacyjnej 
11 991,90 -27 231,18 

Zysk strata brutto 
11 991,90 -27 231,18 

Zyska strata netto 
11 991,90 -27 231,18 

** dane porównywalne zostały przedstawione za okres od dnia 30.03.2012 do dnia 31.12.2012 r., ponieważ Spółka rozpoczęła 

działalność w dniu 30.03.2012 r. 

 
6 .1 .1 .  KO M E N T A R Z  Z A R Z Ą D U  N A  T E M A T  C Z Y N N I K Ó W  I  Z D A R Z E Ń ,  K T Ó R E  M I A Ł Y  W P Ł Y W  N A  

O S I Ą G N I Ę T E  W Y N I K I   
 

W I kw. 2013 r. Emitent kontuywał prowadzenie działności handlowej w obszarze sprzedaży urządzeń elektronicznych, co 

pozwoliło na osiągnięcie 1,11 mln zł przychodów ze sprzedaży i 11,99 tys. zł zysku netto. Warto tu zwrócić uwagę, iż pomimo 

działność Spółki typu start-up, Emitent generuje nadwyżki finansowe pozwalające na regulowanie bieżących zobowiązań. 

Ponadto środki pochodzące z działności handlowej, będą w kolejnych okresach stanowiły również istotne wsparcie dla 

rozwoju statutowej działności Emitenta tj. inwestycyjnej i projektowej na rynku Odnawialnych Źródeł Energii.  
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6.1 .2 .  IN F O R M A C J E  N A  T E M A T  A KT Y W N O Ś C I ,  J A K Ą   W  O K R E S I E  O B J Ę T Y M  R A P O R T E M  E M IT E N T  

P O D E J M O W A Ł  W  O B S Z A R Z E  R O Z W O J U  P R O W A D Z O N E J  DZ I A Ł A L N O Ś C I  
 

W I kw. 2013 r. Emitent prowadził prace zmierzające do uruchomienia pierwszego biura obsługi klienta Voolt 

(zlokalizowanego w Ząbkach), które finalnie zostało otwarte w dniu 2 kwietnia 2013 r. Nowe biuro jest pierwszą placówką 

utworzoną w ramach relizacji strategii zakładającej budowę własnej sieci dystrybucji poprzez punkty handlowe typu: ONE-

STOP-SHOP tj. punkty bezpośredniej obsługi klienta, oferujące kompleksowe rozwiązania proekologiczne dla domu lub 

firmy. Firma przygotowuje się również do produkcji i sprzedaży własnych zestawów mikroturbin wiatrowych o mocy do 5kW. 

W dniu 1 czerwca 2013 r. planowane jest uruchomienie drugiego punktu sprzedaży typu ONE-STOP-SHOP, który będzie 

zlokalizowany w Warszawie (na Mokotowie). 

W raportowanym okresie Emitent prowadził prace zmierzające do podpisania umowy ze Związkiem Ochotniczych Straży 

Pożarnych (OSP) Rzeczpospolitej Polskiej celem realizacji programu: ,,Zielona energia dla OSP”. Przedmiotem umowy będzie 

dostarczenie, instalacja oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach regionalnych Jednostek OSP w województwach: 

mazowieckim, łódzkim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Rezultatem podjętych prac było 

podpisaniu listu intencyjnego w dniu 15 maja 2013 r.  

W I kw. 2013 r. Emitent rozpoczął testy internetowej platformy transakcyjnej dedykowanej dla sprzedaży nowoczesnych 

urządzeń solarnych. Jej wdrożenie do użytku publicznego planowane jest na przełomie II i III kw. 2013 r.  

 
6 .1 .3 .  ST R U K T U R A  A K C J O N A R I A T U  N A  D Z I E Ń  31.03 .2013  R .  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w głosach 

na WZ 

Hanna Stachura 600 000 34,29% 34,29% 

Wojciech Żak 520 000 29,71% 29,71% 

Marshall Nordic Limited 630 000 36,00% 36,00% 

 

1 750 000 100,00% 100,00% 

 
6 .1 .4 .  ST A N O W I S K O  O D N O Ś N I E  M O Ż L I W O Ś C I  Z R E A L I Z O W A N IA  P U B L I K O W A N Y C H  P R O G N O Z  

W Y N I K Ó W  N A  D A N Y  R O K  W  Ś W I E T L E  W Y N I K Ó W  Z A P R E Z E N T O W A N Y C H  W  D A N Y M  R A P O R C I E  

K W A R T A L N Y M  
 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym dokumencie informacyjnym, Emitene prognozuje w 2013 r. 

osiągnięcie 3 mln zł przychodu i 150 tys. zł zysku netto. 

W I kw. 2013 r. Emitent osiągnął 1,11 mln zł przychodów ze sprzedaży i 11,99 tys. zł zysku netto, co oznacze realizację 

prognozy na poziomie przychodu w 37% oraz na poziomie zysku netto w 8%. W świetle przedstawionych wyników oraz 

biorąc pod uwagę środki pozyskane z smisji akcji Serii C, Zarząd Emitenta podtrzymuje przedstawione prognozy.  
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6 .2 .  A K T U A L N Y  O D P I S  Z  KR S  E M I T E N T A  
 

 

 



93 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

 

 

 

 



94 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

 

 

 



95 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

 

 

 



96 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

 

 

 



97 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

 

 

 

 



98 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

 

 

 



99 

 

Dokument Informacyjny Novavis S.A. 

6 .3 .  AKTUALNY STATUT  

 

„STATUT 

NOVAVIS Spółki Akcyjnej 

z dnia 15 maja 2013 roku  

 

I. Postanowienia ogólne  

 

§1 

Założyciele 

Założycielami Spółki są:  -----------------------------------------------------------------------------------  

- Hanna Stachura,  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Wojciech Żak. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§2 

Firma 

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna. ---------------  

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego (logo). -------------------------------------------------------------------------------------------   

 

§3 

Siedziba 

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie. --------------------  

 

§4 

Obszar działalności 

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.--------------------------------------------------------  

 

§5 

Czas trwania 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----------------------------------------------------  

§6 

Przedmiot działalności 

6.1. Przedmiot działalności Spółki stanowi zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -------  

PKD 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW 

NIEMETALICZNYCH, ----------------------------------------------------------------------------------  

PKD 24 - PRODUKCJA METALI, -------------------------------------------------------------------------  
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PKD 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM 

MASZYN I URZĄDZEŃ, -------------------------------------------------------------------------------  

PKD 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I 

OPTYCZNYCH-- 

PKD 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH,------------------------------------------

--- 

PKD 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,--

--- 

PKD 31.0 - PRODUKCJA MEBLI, ------------------------------------------------------------------------  

PKD 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ, --------------  

PKD 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW,  --------------  

PKD 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I 

WODNEJ, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

PKD 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE, ---------------------------------------------  

PKD 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; 

NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ----------------------------------------------------  

PKD 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI 

SAMOCHODOWYMI, ----------------------------------------------------------------------------------  

PKD 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO 

POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, ------------------------------------------------------------------  

PKD 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY, ---------------------------  

PKD 51 - TRANSPORT LOTNICZY, ----------------------------------------------------------------------  

PKD 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA 

TRANSPORT, 

PKD 55 - ZAKWATEROWANIE, ---------------------------------------------------------------------------  

PKD 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM, ----------------------------  

PKD 58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, --------------------------------------------------------------  

PKD 59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, 

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH, -----------  

PKD 60 - NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH, ------  

PKD 61 - TELEKOMUNIKACJA,--------------------------------------------------------------------------  

PKD 62.0 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W 

ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA, -------------------------------  

PKD 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, -------------------------------  

PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ----------------  

PKD 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 

PKD 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI, -----------------  

PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, ----------------------  
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PKD 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO 

ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM, ---------------------------------------------------------------------  

PKD 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I 

ANALIZY TECHNICZNE, ------------------------------------------------------------------------------  

PKD 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, ------------------------------------  

PKD 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, -------  

PKD 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA, --------------------------------------------------------------------  

PKD 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W 

BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI, -------------------------------  

PKD 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ, -------------------------------------------------------------------------------------  

PKD 85 - EDUKACJA, -------------------------------------------------------------------------------------  

PKD 86 - OPIEKA ZDROWOTNA, ------------------------------------------------------------------------  

PKD 90 - DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ, --------------------  

PKD 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU 

OSOBISTEGO I DOMOWEGO, ----------------------------------------------------------------------  

PKD 96,0 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. -------------------------  

6.2. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, 

Spółka zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem działalności. ---------------------------  

6.3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków 

określonych w przepisie art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu 

akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. ---------------------------------  

6.4. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki gospodarcze, 

w tym handlowe, produkcyjne lub usługowe, a także uczestniczyć w kraju i za granicą, w 

innych spółkach i organizacjach gospodarczych w ramach obowiązujących przepisów 

prawa. 

6.5. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze 

swoimi akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.  ---------------  

  

II. Kapitał zakładowy 

§7 

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 275 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

w tym na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A i 750.000 

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 

(jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C. ---------------------------------------------------  
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7.2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisje nowych akcji lub poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Nowo wyemitowane akcje 

mogą być akcjami uprzywilejowanymi. ------------------------------------------------------------------  

7.3. Na wniosek akcjonariusza, akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na 

okaziciela, a akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne. Zamiany akcji 

dokonuje Zarząd Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------  

7.4 W przypadku nowych emisji akcji, każda emisja będzie oznaczona kolejnymi literami 

alfabetu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.5. Spółka może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych. -----------------------------------------  

 

§8 

Umorzenie akcji 

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez 

Spółkę z zastrzeżeniem art. 359 i nast. Kodeksu spółek handlowych.  ----------------------------  

1. Akcje mogą być umarzane w przypadku, gdy:  -----------------------------------------------------  

a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego. --------------------------------------------  

b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki. ----------  

c) Spółka nabędzie akcje w celu ich umorzenia. ---------------------------------------------------  

d) Spółka nabędzie akcje w drodze sukcesji uniwersalnej. ---------------------------------------  

2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. 

Zakaz ten nie dotyczy, po spełnieniu warunków ustawowych, następujących 

przepadków:  

a)  nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej 

szkodzie, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

b)  nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, 

które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 

trzech lat,----------------------------------------------------------------------------------------------  

c)  nabycia akcji nieodpłatnie łub w drodze sukcesji uniwersalnej, -----------------------------  

d)  nabycia akcji w celu ich umorzenia, --------------------------------------------------------------  

e)  nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń 

Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza, ----------  

f)  nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. ---------------------------  

3. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 

kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez 

zwoływania Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------  

 

III. Organy Spółki 

 

§9 

Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Zarząd, -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza,  ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

§10 

Zarząd Spółki 

10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Mandat członka 

Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 

Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego 

Zarządu, który powołany jest przez założycieli. --------------------------------------------------------  

10.3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. -------    

10.4. Wobec Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących 

przepisów prawa, niniejszego statutu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego 

Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§11 

Reprezentacja 

11.1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.  ----------------  

Do składania w imieniu Spółki oświadczeń majątkowych i niemajątkowych ---------------------  

- w ramach Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie; --------  

- w ramach Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób, upoważnionych 

jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie 

z Prokurentem.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

11.2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub 

postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----------------------------------------------------------  

 

§12 

12.1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

12.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę może każdy członek Zarządu. ------------------------------------------------------------------   

§ 13 

Rada Nadzorcza 
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13.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć 

(5) lat.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

13.2. Jeżeli w trakcie trwania kadencji, skład Rady ulegnie zmniejszeniu, najbliższe 

Walne Zgromadzenie podejmie działania zmierzające do uzupełnienia składy Rady. -----------  

13.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§14. 

Zadania Rady Nadzorczej 

14.1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. ---------------------------------  

14.2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych 

uprawnień Rady Nadzorczej należy:  ------------------------------------------------------------------  

a)  ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, -----------  

b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, --------------------------------------  

c)  ocena wyników Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, --------------------  

d)  składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wniosków 

oceny wskazanej w pkt a), b), c) powyżej, -----------------------------------------------------------  

e)  zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach Zarządu, ------------------------------------  

f)  delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Zarządu, -----  

g)  powoływanie i odwoływanie Zarządu, ----------------------------------------------------------------  

h)  ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i zasad jego wypłacania, --------------------  

i)  ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do 

czasowego wykonywania czynności Zarządu, -------------------------------------------------------  

j)  wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, ----------------  

k)  przedstawianie stanowiska w każdej sprawie uznanej przez Radę Nadzorczą za istotną. 

 

§15 

Posiedzenia Rady Nadzorczej 

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------  
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15.2. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członowi Rady. -------------------------  

 

§16 

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 

16.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----------------------------------------  

16.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie 

równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego 

posiedzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z 

zastrzeżeniem brzmienia § 16 ust. 16.4. Statutu Spółki. --------------------------------------------  

16.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez 

oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy 

czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------  

16.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez konieczności odbycia posiedzenia w 

trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków 

Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. ------------------------------------------------------------  

16.6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 16.4. i 

16.5. powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych 

osób.   

16.7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich 

obowiązków w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------  

 

§17 

Walne Zgromadzenie 

17.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  -------------------------  

17.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli 

Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym. ------------------------  

Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od upływu ostatniego 

roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------------------------------  

17.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, 

jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane. -----------------------------------------------------  
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17.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może też zostać zwołane na wniosek 

akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia 

żądania wraz z projektami obrad i wnioskowanych uchwał.  ----------------------------------------  

17.5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. ------------------------------------  

17.6. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz tradycyjnych. --------------------  

 

§18 

Kworum, prawo głosu, uchwały 

18.1. O ile postanowienia niniejszego statutu lub przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 

każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----------------------------  

18.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów 

(stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub 

postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. -------------------------------------------------  

18.3. Zgodnie z art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu działalności 

spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o 

ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------  

18.4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym, które powinno być dokonane na co najmniej trzy tygodnie przed 

terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem możliwości przewidzianych w art 402 

§3 kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------  

 

§19 

Zadania Walnego Zgromadzenia 

19.1. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad. W 

sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że 

na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych 

nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  -----------------------------------------------  

19.2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub 

akcjonariusze reprezentujący wymaganą w §17 ust.4 część kapitału zakładowego, w 

zależności od tego kto zwołuje lub występuje z inicjatywą zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

19.3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu 

najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia. 
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IV. Gospodarka Spółki 

 

§ 20 

Rachunkowość Spółki 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------------------------------------------------  

 

§21 

Kapitały 

Spółka może tworzyć następujące kapitały: ------------------------------------------------------------  

a) kapitał zakładowy, ---------------------------------------------------------------------------------------  

b) kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------------------------  

c) kapitał rezerwowy, ---------------------------------------------------------------------------------------  

d) fundusze celowe. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

§22 

Zysk 

22.1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: ----------------------------------  

a) dywidendę dla akcjonariuszy, --------------------------------------------------------------------------  

b) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze, ---------------------------------------  

c) inwestycje, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------  

22.2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------  

22.3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może 

zostać przyznana, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 

kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------------------------------  

 

§23 

Inne postanowienia 

23.1. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. -----  

23.2. Akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego 

Spółki, zobowiązani są do ujawnienia wobec Spółki swoich interesów, związanych z inną 

prowadzoną w Polsce lub za granicą, działalnością gospodarczą w dowolnej formie, 

mogących pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki. Ujawnienie takie odbywa się 

poprzez złożenie pisemnej informacji na ręce Zarządu Spółki.  -------------------------------------  

23.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa.”  ---------------------------------------------------------------------------  
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6 .4 .  DEFINICJE  I  OBJAŚNIENIA  SKRÓTÓW  

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

1 Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

2 Akcje Serii A 
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) każda 

3 Akcje Serii B 
750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy)akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

4 Akcej Serii C 
1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 

gr (dziesięć groszy) każda. 

5 Alternatywny system obrotu lub 
ASO 

Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

6 Autoryzowany Doradca Nova Capital Advisoros Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

7 Emitent lub Spółka Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie 

8 EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

9 Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 

10 Krajowy Depozyt lub KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

11 k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 

12 k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 

1037 z późn. zm.) 

13 Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

14 NewConnect 
Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

15 Obrót na GPW 
Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

16 Obrót na NewConnect 
Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

17 Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 

18 PAP Polska Agencja Prasowa 

19 Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

20 Regulamin Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 

roku z późn. zm. 

21 Rozporządzenie w sprawie 
koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorców 

22 Statut Statut Emitenta 
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23 Ustawa o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. nr 
183 poz. 1537 z późn. zm.) 

24 Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) 

25 Ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

26 Ustawa o ofercie publicznej 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) 

27 Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2012 r. nr 64 poz. 361 z późn. zm.) 

28 Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654) 

29 Ustawa o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 450 z późn. zm.) 

30 Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 

r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) 

31 Ordynacja podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 

2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

32 WIBOR jednomiesięczny 
(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki udzielają 

pożyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca 

33 Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

34 Zarząd Zarząd Emitenta 

 


