
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Novavis S.A. zadebiutuje 4 lipca 2013 r. na rynku NewConnect 

Wartość emisji prywatnej wyniosła 1 mln zł 

 

Warszawa, 1 lipca 2013 roku – Novavis S.A. – podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną i 

handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii – zadebiutuje na rynku NewConnect 4 lipca 2013 r. 

W maju 2013 r. Novavis S.A.  przeprowadziła emisję prywatną akcji serii C z której pozyskała 1 mln zł. 

Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę sieci sprzedażowej  punktów pod marką „Voolt” oraz 

zakup nieruchomości pod instalacje fotowoltaiczne średniej mocy. W 2014 r. Novavis S.A. prognozuje 

osiągnięcie 6 mln zł przychodu i 600 tys. zł zysku netto. 

-„Zainteresowanie emisją prywatną okazało się być większe niż przypuszczaliśmy, dzięki czemu 

mogliśmy bez przeszkód zamknąć ofertę i przystąpić do realizacji celów emisyjnych, m.in. w zakresie 

budowy sieci sprzedażowej typu ONE-STOP-SHOP pod nazwą „Voolt” tj. punktów bezpośredniej 

obsługi klienta, oferujących kompleksowe rozwiązania proekologiczne dla domu lub firmy.   

W czerwcu br. uruchomiliśmy już drugi taki punkt sprzedaży i doradztwa, który jest zlokalizowany w 

Warszawie przy ul. Bartyckiej (centrum BUDEXPO). Do końca 2014 r. planujemy otworzyć kolejnych 

12 takich placówek. 

Spodziewamy się, iż zainteresowanie inwestorów naszą działalnością będzie sukcesywnie rosło wraz z 

postępem prac nad zakończeniem przez Ministerstwo Gospodarki, Ustawy o Odnawialnych Źródłach 

Energii, co powinno nastąpić do końca br. Co ważne, w chwili nadania ostatecznej formy ustawy, my 

będziemy już aktywnie oferować nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w całym 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. Ponadto mamy już podpisane umowy partnerskie z wiodącymi 

dystrybutorami urządzeń solarnych takimi jak m.in. SolarWorld, Schuco czy WATT, dzięki temu już 

teraz jesteśmy gotowi na realizację zarówno projektów dla indywidualnych konsumentów, jak i 

przedsięwzięć inwestycyjnych na dużą skalę.  

Twierdzę, iż zaistnienie już teraz na tym rynku pozwoli nam w stosunkowo krótkim czasie zbudować 

przewagi konkurencyjne, a tym samym zwiększy naszą atrakcyjność dla inwestorów jako spółka 

publiczna, notowana na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych” – dodaje Wojciech 

Żak, Prezes Zarządu Novavis S.A. 



 

Novavis S.A. przedstawiła w dokumencie informacyjnym następujące prognozy 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 

 

-“Pomimo, iż core-biznes naszej działalności ma charakter typu start-up to warto zwrócić uwagę, iż 

już na chwilę obecną generujemy środki z działalności handlowej pozwalające na realizację bieżących 

zobowiązań. Dzięki sprzedaży urządzeń elektronicznych, już w I kw. 2013 r. zanotowaliśmy 1,11 mln zł 

przychodów ze sprzedaży i 11,99 tys. zł zysku netto. Szacujemy, iż do końca br. osiągniemy 3 mln zł 

przychodów i 150 tys. zł zysku netto, a w roku 2014 r. zakładamy już 6 mln zł przychodów i 600 tys. zł 

zysku netto. Nie wykluczamy, że dynamika wzrostowa może być nawet wyższa, tym niemniej będzie 

to można oszacować po zakończeniu prac Ministerstwa Gospodarki nad ustawą o OZE.” - dodaje 

Wojciech Żak, Prezes Zarządu Novavis S.A. 

 

Cele emisyjne: 

 Budowa sieci punktów obsługi klienta „Voolt”, której przedmiotem działalności będzie 

sprzedaż produktów Novavis S.A. i jej partnerów oraz doradztwo w obszarze OZE dla sektora 

MŚP oraz klientów indywidualnych. Do końca 2014 planowane jest uruchomienie minimum 

11 takich punktów.  

 Budowa własnych małych instalacji fotowoltaicznych (w tym także instalacji hybrydowych z 

mikroturbinami wiatrowymi). 

 Rozwój programu budowy instalacji fotowoltaicznych we współpracy ze Spółdzielniami oraz 

JST, w tym m.in. rozwój programu „Zielone Spółdzielnie” i „Dachy dla Gminy”. 

 Stworzenie i promocja e-platformy dedykowanej do sprzedaży urządzeń z segmentu OZE 

 wraz z systemem prezentacji  i dystrybucji. Platforma będzie zintegrowana z interaktywnym 

systemem doboru optymalnego źródła z OZE dla prosumenta i MSP. 

 Przygotowanie terenu w Dłutowie pod budowę farmy fotowoltaicznej oraz wykonanie 

infrastruktury technicznej wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej. 
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