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1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 

 

Na początku czerwca 2021 roku miało miejsce ogłoszenie projektu nowelizacji ustawy Prawa 

energetycznego i Ustawy o OZE. Zakłada ona likwidację systemu upustów, który dziś stanowi 

podstawę opłacalności domowych instalacji fotowoltaicznych. Główna zmiana dotyczyć 

będzie wygaszania obowiązującego systemu  upustów dla prosumenta, który zostanie 

zastąpiony sprzedażą nadwyżek energii i zakupem całości energii niepokrytej przez instalację 

PV. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii będzie wynosić 100% średniej 

ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale.  

Jak dotąd cena zakupu energii przez prosumenta nie została zdeterminowana ustawowo. 

Zgodnie z prognozami będzie ona około dwukrotnie wyższa co przełoży się na czas zwrotu 

instalacji.  

 

Głównym argumentem opowiadającym się za wprowadzeniem zmian jest implementacja 

unijnych przepisów, które narzucają zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania 
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prosumentów. Dyrektywa unijna 2019/944 w zakresie oddzielnego rozliczania wprowadzonej 

i pobranej z sieci energii elektrycznej oraz konieczności ponoszenia odpowiedniej części 

kosztów systemu elektroenergetycznego powstała na skutek problemów jakie stwarzały 

dotychczasowe przepisy. Jak tłumaczy Minister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska „bodziec 

w postaci upustów był potrzebny, ale wyczerpał swoją formułę”. Ponadto fakt istnienia  

net-metringu zwalniał prosumenta z kosztów dystrybucyjnych, które ponosił dostawca 

energii, co w przypadku Polski najczęściej oznaczało spółkę skarbu państwa lub jedną ze spółek 

zależnych. Dodatkowym aspektem tej decyzji jest niewystarczająca do przyjmowania energii 

ze źródeł rozproszonych infrastruktura elektro-energetyczna w kraju. 

 

Sama nowelizacja została oceniona pozytywnie przez ekspertów, ponieważ pomoże wykluczyć 

z rynku nieprofesjonalne firmy instalatorskie. Problematyczną stroną tych zmian jest krótki 

okres w jakim mają być wprowadzone. Pierwsza podana informacja dotyczyła wprowadzenia 

przepisów już 1 stycznia 2022 roku z jednoczesnym zapewnieniem, że osoby podpisujące 

umowę do tego czasu w charakterze prosumenta przez najbliższe 15 lat dalej będą mogły 

korzystać z systemu rozliczenia opartego o upusty. Okazuje się, iż sam proces legislacyjny 

opóźni wprowadzenie zmian w życie do połowy roku 2022.  

 

W dniach od 21 do 22 czerwca 2021 odbył się IX Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE 

GDAŃSK 2021, podczas, którego została przedstawiona informacja przez Ministra Klimatu 

i Środowiska Ireneusza Zyska, o planach wspierania OZE z własnym magazynem energii. 

Dotychczas magazyny energii nie były popularnym rozwiązaniem dla prosumenta ze względu 

na swoją wysoką cenę oraz brak zastosowania w typowych instalacjach domowych. 

Najczęściej znajdowały swoje miejsce w zakładach przemysłowych gdzie kompensowały 

energię bierną. Ma się to zmienić dzięki dotacji oraz nowemu systemowi rozliczeń.  

 

Pod koniec czerwca przedstawione zostały zasady programu Mój Prąd 2021. Możliwość 

aplikowania o dotacje rozpocznie się 1 lipca 2021 roku Skorzystać z niej będą mogły osoby, 

które wybudowały własną mikroinstalację o mocy od 2,0 kW do 10,0 kW,  w okresie czasowym 

zaczynającym się 1 lutego 2020 roku a kończącym 22 grudnia 2021 roku. Dotacja wynosi 

maksymalnie trzy tysiące złotych oraz nie może stanowić  więcej niż 50% kosztów inwestycji. 

Kwota ta zmalała w stosunku do dwóch poprzednich edycjach programu, w których kwota 

mogła wynieść nawet pięć tysięcy złotych. Budżet trzeciej edycji programu wyniesie  

534 milionów złotych. Wcześniej było to 1,1 miliarda złotych. Według obliczeń dotację 

otrzyma około 178, tysięcy osób lub rodzin, zaś od połowy grudnia 2020 do końca czerwca 

2021 powstanie około 140 tysięcy nowych instalacji. 

 

Jak wynika z opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki informacji dotyczących 

wyników aukcji OZE przeprowadzonych w maju i czerwcu bieżącego roku, w Polsce powstanie 

2,5 GW mocy w OZE z czego niemal 90% stanowią farmy słoneczne.  

 

http://www.relacje.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/


S t r o n a  | 3 

 

VOOLT S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa | NIP: 521 362 91 96 | XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy  
KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842.187,50 zł | www.relacje.novavis.pl | www.voolt.pl 

Zgodnie z Informacją numer 37/2021 Prezesa URE w  sprawie  ogłoszenia wyników Aukcji 

Zwykłej o numerze AZ/7/2021, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2021 roku i objęła wiatr na 

lądzie > 1 MW oraz fotowoltaikę o mocy większej niż 1 MW, złożonych zostało 111 ofert, 

spośród których 91 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana 

wyniosła 179,00 zł/MWh, zaś maksymalna osiągnęła 242,98 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej 

energii wyniosła 24 687 409,908 MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się do 

5 658 431 092,66 złotych. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać 

sprzedana w drodze aukcji wynosiła 68 000 000,00 MWh, zaś maksymalna wartość energii 

elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze aukcji wynosiła 23 700 000,00 złotych. 

 

Zgodnie z Informacją numer 38/2021 Prezesa URE w  sprawie  ogłoszenia wyników Aukcji 

Zwykłej o numerze AZ/8/2021, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2021 roku i objęła wiatr na 

lądzie ≤ 1 MW oraz fotowoltaikę o mocy mniejszej bądź równej 1 MW, złożonych zostało 1264 

ofert, spośród których 1016 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została 

sprzedana wyniosła 207,00 zł/MWh, zaś maksymalna osiągnęła 253,37 zł/MWh. Łączna ilość 

sprzedanej energii wyniosła 11 949 598,377 MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii 

sumuje się do 2 761 860 057,90 złotych. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła 

zostać sprzedana w drodze aukcji wynosiła 68 000 000,00 MWh, zaś maksymalna wartość 

energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze aukcji wynosiła 23 700 000,00 

złotych. 

 

* * * 

 

W dniu 8 czerwca 2021 roku Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podpisał 

umowę sprzedaży 27 000 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów spółki CAC PV spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 7, lokal 18, 00-019 

Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000374405, 

posiadającej numer REGON: 142722335 oraz numer NIP: 701 027 11 29, które stanowiły  

90% (dziewięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki CAC PV spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie Emitent nie posiada udziałów w podmiocie CAC 

PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

W dniu 10 czerwca 2021 roku Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna zakomunikował, powziął 

informację ze strony Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”),  

że w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW wydał Oświadczenie numer 767/2021 z dnia 

10 czerwca 2021 roku, w którym poinformował o zawarciu umowy z Emitentem o rejestrację 

w depozycie 2 062 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3 609 375 sztuk akcji 

zwykłych na okaziciela serii E (łącznie 5 671 875 sztuk akcji zwykłych na okaziciela) pod kodem 

ISIN PLNVVIS00040. Rejestracja akcji serii D oraz akcji serii E na zasadach określonych  

w §69a Regulaminu KDPW nastąpiła w dniu 11 czerwca 2021 roku.  
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W dniu 11 czerwca 2021 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treść 

Raportu Miesięcznego za maj 2021 roku 

 

W dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 odbyło się  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Emitenta w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6 

lokal 37, 00-845 Warszawa, które zostało zwołane na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek 

Handlowych, w trybie art. 402². Tym samym Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości 

treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT S.A. 

 

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę numer  

14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT S.A. w sprawie dokonania zmian  

w składzie rady nadzorczej. W związku ze złożoną rezygnacją Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Pana Marka Stachury z dniem 29 czerwca 2021 roku powołano do składu Rady 

Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Karmelitę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Ponadto z dniem 29 czerwca 2021 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana 

Andrzeja Klewskiego pełniącego funkcję Członka rady Nadzorczej, w którego miejsce 

powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Krzyształowicza na funkcję Członka Rady 

Nadzorczej. 

 

Również w dniu 29 czerwca 2021 roku Zarząd VOOLT S.A. przekazał do publicznej wiadomości 

wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT S.A.: 

 

Novavis Group Spółka Akcyjna 

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 4 780 000 

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000 

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 87,79% 

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76% 

  

Wojciech Grzegorz Żak 

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 349 622 

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 349 622 

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 6,42% 

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,15% 

  

Marshall Nordic Limited 

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 304 602 

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 304 602 

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 5,59% 

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62% 

  

http://www.relacje.novavis.pl/
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Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się sześciu 

akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 445 057 akcji, które uprawniają do wykonania 

5 445 057 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowią 64,65% kapitału 

akcyjnego Spółki. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosy oddawało sześciu 

akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 445 057 akcji, które uprawniają do wykonania 

5 445 057 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowią 64,65% kapitału 

akcyjnego Spółki. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za czerwiec 2021 

 

Zarząd Novavis S.A. (obecnie VOOLT S.A.) podjął decyzję, iż od raportu miesięcznego za miesiąc 

luty 2015 roku nie będą publikowane informacje finansowe dotyczące Emitenta i spółek  

z Grupy Kapitałowej w raportach miesięcznych. Jednocześnie Zarząd Spółki wprowadził 

wewnątrz struktury Grupy Kapitałowej system zarządzania i raportowania finansowego,  

w związku z którym wyniki finansowe prezentowane są raz na kwartał. 

 

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w czerwcu 2021 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

EBI 15/2021 11 czerwca 2021 
Raport miesięczny Novavis S.A. 

za maj 2021 roku 

EBI 16/2021 29 czerwca 2021 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. 
w dniu 29 czerwca 2021 roku 

EBI 17/2021 29 czerwca 2021 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej  

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 5/2021 8 czerwca 2021 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej 
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ESPI 6/2021 10 czerwca 2021 
Rejestracja akcji serii D i E w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych 

ESPI 8/2021 29 czerwca 2021 

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. w dniu 29 
czerwca 2021 roku 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W omawianym miesiącu Grupa Kapitałowa Emitenta realizowała bieżące działania 

sprzedażowe oraz uprzednio zakontraktowane prace projektowe, budowlane i nadzorcze. 

 

W czerwcu 2021 roku wiodąca w grupie spółka VOOLT sp. z o.o. prowadziła następujące 

działania związane z bieżącą działalnością operacyjną: 

• Realizacja kolejnych 20 instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda na zlecenie 

ogólnopolskiej sieci sklepów z branży FMCG, zgodnie z zawartą umową  

o której Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 

(„Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”) z dnia  

6 października 2020 roku. Kontynuacja projektowania i przygotowywania kolejnych 

inwestycji, związanych z długoterminowym kontraktem na dostawę i montaż stu 

instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. 

• Wykonanie projektu budowalnego na mocy umowy zawartej  w dniu 14 maja 2021 

roku. 

• Prace projektowe dotyczące umowy zawartej w dniu 18 maja 2021 roku umowy 

z wiodącym producentem spożywczym, której przedmiotem jest zaprojektowanie 

instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy około 1,6 MW na dachu zakładu 

produkcyjnego. Zakres zlecenia obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,  uzgodnienie warunków 

przyłączeniowych z OSD, a także wykonanie ekspertyzy budowlanej wraz z projektami 

branżowymi, niezbędnymi do przeprowadzenia modernizacji i przystosowania 

budynków do przeniesienia obciążeń dużego systemu fotowoltaicznego. Zadanie jest 

częścią realizowanego przez inwestora strategicznego projektu B+R, polegającego 

między innymi na wdrożeniu innowacyjnych technologii przemysłowych PDM do 

produkcji ekstrudowanej żywności uwzględniającej ślad węglowy. Termin wykonania 

zadania strony określiły na październik 2021 roku.  

• Realizacja mikroinstalacji prosumenckich o łącznej mocy kilkudziesięciu kW. 

• Podpisanie umowy oraz zaprojektowanie układu hybrydowego łączonej instalacji 

fotowoltaicznej razem z pompą ciepła przy jednoczesnej instalacji systemu sanitarnego 

i elektrycznego z funkcją Smart Home.  

http://www.relacje.novavis.pl/
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• Kontynuacja współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, wraz  

z przygotowaniem i przedstawieniem ofert na wykonanie instalacji PV na kilku 

kolejnych budynkach w Warszawie. 

• Poszerzanie kompetencji pracowników w trakcie szkoleń oraz przyznawaniu nowych 

kompetencji min. Projektowanie układów magazynowania energii i pomp ciepła.  

• Stała praca ofertowa i projektowa, dotycząca projektów fotowoltaicznych dla klientów 

spółki oraz realizacja spotkań z potencjalnymi klientami na terenie całej Polski,  

ze szczególnym naciskiem na klientów biznesowych i korporacyjnych (B2B). 

• Zakup pierwszej partii asortymentu na projekt budowy farm fotowoltaicznych dla 

inwestora OSD w ramach umowy, o której Emitent informował w raporcie ESPI 3/2021 

,,Zawarcie istotnej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej 

Novavis”.  

 

W omawianym miesiącu dział handlowy Emitenta rozpoczął organizację spotkań 

informacyjnych wraz z miejscową reklamą na obszarze kilku gmin i powiatów wiejskich. Celem 

działania jest poszerzenie świadomości klienta w zakresie świadomej decyzji zakupu instalacji 

fotowoltaicznej, jak również promowanie firmy VOOLT. W tym celu rozpoczęto organizację 

spotkań w  porozumieniu z władzami gmin. Informacje dotyczące spotkań będą się znajdować 

na stronach  internetowych jednostek samorządu lokalnego, będą także kolportowane 

w formie ulotek. Obecność lokalnych wydarzeniach przyczyni się w opinii Zarządu do 

zwiększenia wolumenu sprzedaży systemów fotowoltaicznych i zainteresowania pozostałymi 

usługami Spółki.  

 

5. Kalendarz inwestora 

 

W lipcu  2021 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania 

związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 

 

6 sierpnia 2021 roku po zakończonej sesji giełdowej Zarząd Emitenta przekaże do publicznej 

wiadomości treść Raportu Miesięcznego za lipiec 2021 roku. 

 

13 sierpnia 2021 roku po zakończonej sesji giełdowej Zarząd Spółki przekaże do publicznej 

wiadomości treść Raportu Kwartalnego za II kwartał 2021 roku. 

 

http://www.relacje.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/

