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1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 

 

Dnia 14 grudnia 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, której zapisy wejdą w życie z początkiem II kwartału 2022 

roku. Nowelizacja m.in. uniemożliwi dalsze korzystanie z dotychczasowej formy systemu 

opustów.  

 

System ,,prosumenta” umożliwiał posiadaczowi instalacji fotowoltaicznej akumulację energii, 

której nie zdołał zużyć na bieżące potrzeby energetyczne w sieci za opłatą w postaci części 

przekazywanej energii aby w okresie niewydolności instalacji móc korzystać z wcześniej 

wyprodukowanej energii. System był ten dostępny dla posiadaczy instalacji do mocy 50 kW. 

Rozwiązanie miało to pomóc rynkowi się rozwinąć oraz zwiększyć udział OZE w miksie 

energetycznym Polski. Główną wadą rozwiązania było przeciążanie lokalne sieci oraz fakt, iż 

koszty dystrybucji energii ponosił wyłącznie dystrybutor energii z, którym podmiot miał 

podpisaną umowę.  
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To rozwiązanie zostanie zastąpione mechanizmem net-billing. Polegać będzie on na 

odsprzedaży nadwyżek produkowanej energii po cenach hurtowych z poprzedniego miesiąca 

lub aktualnego. Rozróżnienie w cenie sprzedaży będzie mieć źródło w aktywności 

i zaangażowaniu podmiotu w budowie nowego systemu poprzez nawiązywanie współpracy 

z lokalnymi agregatorami energii skupiającymi wiele źródeł energii i świadczącymi dodatkowe 

usługi energetyczne stając się pośrednikiem pomiędzy spółkami energetycznymi a klientami 

docelowymi.  

 

Jak wynika z opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki informacji dotyczących 

wyników aukcji OZE przeprowadzonych w grudniu 2021 roku, w Polsce mogą powstać 

instalację fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej około 870 MW.  

 

Zgodnie z Informacją numer 71/2021 Prezesa URE w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji 

Zwykłej o numerze AZ/11/2021, która odbyła się 7 grudnia 2021 roku i objęła wiatr na lądzie 

≤  1 MW oraz fotowoltaikę o mocy mniejszej bądź równiej  1 MW, złożonych zostało 401 ofert, 

spośród których 309 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana 

wyniosła 219,00 zł/MWh, zaś maksymalna 278,87 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej energii 

wyniosła 2 749 819,401 MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się do 

677 147 529,12 złotych. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana 

wynosiła 2 750 401,623 MWh, zaś maksymalna wartość energii elektrycznej, która mogła 

zostać sprzedana w drodze aukcji wynosiła ponad 2 530 139 942,10 złotych. 

 

Zgodnie z Informacją numer 72/2021 Prezesa URE w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji 

Zwykłej o numerze AZ/12/2021, która odbyła się 9 grudnia 2021 roku i objęła wiatr na lądzie 

> 1 MW oraz fotowoltaikę o mocy większej niż 1 MW, złożonych zostało 89 ofert, spośród 

których 62 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 

139,64 zł/MWh, zaś maksymalna 261,07 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej energii wyniosła 

11 032 791,653 MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się do 2 513 151 819,93 

złotych. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana wynosiła 

14 072 590,092 MWh, zaś maksymalna wartość energii elektrycznej, która mogła zostać 

sprzedana w drodze aukcji wynosiła 5 089 968 907,34 złotych. 

 

Minister Klimatu i Środowiska zamierza zwiększyć maksymalny poziom dotacji w programie 

,,Czyste Powietrze”. Ze zmian mają korzystać beneficjenci posiadający najniższe dochody. 

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa chce wypełnić zapowiedzi swojego poprzedniego 

Pana Doktora Michała Kurtyki, który obiecał zwiększenie poziomu dotacji dla najuboższych do 

90 procent kosztów inwestycji.  

 

Obecny podstawowy poziom dotacji w programie ,,Czyste Powietrze” wynosi 30 tysięcy 

złotych, natomiast gospodarstwa domowe, których właściciele kwalifikują się do większego 

wsparcia mogą otrzymać do 37 tysięcy złotych. W połowie roku 2021 próg dochodowy 

http://www.relacje.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9973,Informacja-nr-712021.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9974,Informacja-nr-722021.html
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w przypadku gospodarstw domowych mogących ubiegać się o wyższe dofinansowanie został 

zmieniony i wynosi obecnie 1564 złotych miesięcznego dochodu na osobę, zaś dla 

gospodarstw jednoosobowych kwota kwalifikująca została zmieniona na 2189 złotych. 

Zapowiedziane 90 procent dotacji ma objąć gospodarstwa wieloosobowe, w których 

miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 900 zł, a w przypadku gospodarstw 

jednoosobowych 1260 zł. Dotacja nie będzie mogła przekroczyć 69 tysięcy złotych. Kolejna 

zmiana poruszona przez Panią Minister obejmuje montażu kotłów węglowych na, które do 

teraz była możliwość uzyskania dotacji, lecz ma to się zmienić przy najbliższej modyfikacji 

kryteriów udzielania dotacji.  

 

W najbliższym czasie na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawi się projekt nowelizacji 

ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakres, który ma obejmować owa nowelizacja ma 

być znacznie szerszy, niż w przypadku poprzedniej. Jak przekazuje Ministerstwo Klimatu 

i Środowiska nowelizacja ma pomóc w regulacji następujących zagadnień: biometan; klastry 

energii; hybrydowe instalację OZE, morska energetyka wiatrowa; wsparcie kontynuacyjne dla 

instalacji OZE, których 15-letni okres wsparcia upłynie; modernizacja instalacji OZE. 

 

Celem nowelizacji jest również transpozycja dyrektywy RED II w następujących obszarach: 

ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23-24 RED II), gwarancja pochodzenia (art. 19 RED II), 

Krajowy Punk Kontaktowy OZE (art. 16 RED II), partnerski handel energią - peer-to-peer (art. 

21 RED II), umowy PPA, pozostałe regulacje wymagające wdrożenia wchodzące w skład 

dyrektywy RED II.   

 

* * * 

 

W dniu 6 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółki VOOLT S.A. 

(„Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi, to jest: 

• spółką Voolt Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”), 

• spółką Chata Sp. z.o.o. („Spółka Przejmowana 2”), 

• spółką SPV Energia Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”), 

poprzez przeniesienie całych majątków wyżej wymienionych spółek zależnych na Emitenta. 

 

Uprzednio w dniu 31 lipca 2021 roku Emitent informował o podpisaniu Planu Połączenia 

raportem bieżącym ESPI numer 9/2021 („Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami 

zależnymi”). Następnie w dniu 17 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Emitenta podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 3 w sprawie połączenia Spółki, o czym Emitent 

informował raportem bieżącym EBI numer 25/2021 („Treść uchwał podjętych na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 

2021 roku”). 

http://www.relacje.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/
http://relacje.novavis.pl/espi-9-2021/
http://relacje.novavis.pl/espi-9-2021/
http://relacje.novavis.pl/ebi-25-2021/
http://relacje.novavis.pl/ebi-25-2021/
http://relacje.novavis.pl/ebi-25-2021/
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W dniu 10 grudnia 2021 roku Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treść  

Raportu Miesięcznego za listopad 2021 roku. 

 

W dniu 29 grudnia 2021 roku Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna poinformował, iż do siedziby 

Emitenta wpłynęła podpisana Umowa Wykonawcza, której przedmiotem jest budowa 

dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW. 

 

Zleceniodawcą projektu jest jeden z największych producentów żywności w Europie 

Środkowo-Wschodniej, zaś zawarty kontrakt jest wynikiem wieloletniej współpracy w zakresie 

projektowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii w zakładach produkcyjnych Inwestora. 

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawczej termin realizacji projektu określono na lipiec 2022 

roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 

umów na rynku. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za grudzień 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 grudniu 2021 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

EBI 32/2021 10 grudnia 2021 
Raport miesięczny VOOLT S.A. za  

listopad 2021 roku  

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

ESPI 16/2021 7 grudnia 2021 

Rejestracja połączenia VOOLT S.A.  

ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z o.o. 

oraz SPV Energia Sp. z o.o. 

ESPI 17/2021 29 grudnia 2021 Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A. 

http://www.relacje.novavis.pl/
http://www.voolt.pl/
https://newconnect.pl/ebi/files/136593-raport-miesiczny-voolt-s.a.-listopad-2021.pdf
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4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W grudniu 2021 roku Emitent VOOLT S.A. prowadził następujące działania związane z bieżącą 

działalnością operacyjną: 

 

• Rozpoczęto renegocjację umów na budowę instalacji fotowoltaicznych z ogólnopolską 

siecią 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. Ma to związek z sytuacja rynkową spowodowaną wzrostem 

cen komponentów używanych do budowy instalacji fotowoltaicznych. Strony 

przewidują określenie nowych warunków finansowych współpracy do końca stycznia 

2022 roku.  

• Otrzymano ostateczne pozwolenie na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej 

o mocy 1 MW umiejscowionej na  gruncie. 

• Rozpoczęto omawianie procesu logistycznego z Dwell Well Dewelopment sp. z o.o.  

z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A. specjalizującej się w kompleksowej 

realizacji obiektów wielkokubaturowych zgodnie z zawartą umową o której Emitent 

informował komunikatem ESPI o numerze 15/2021 (,,Zawarcie umowy konsorcjum 

przez spółkę zależną od VOOLT S.A.) z dnia 10 listopada 2021 roku. W sprawie dostaw 

komponentów oraz montażu wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych. 

• Zakończono budowę trzech instalacji fotowoltaicznych na kolejnych oddziałach banku  

na terenie całej Polski.  

• Podpisano zlecenie na audyt z siecią badawczą Łukasiewicza w celu zaprojektowania 

instalacji fotowoltaicznych na 16 obiektach należących do instytutu. 

• Podpisanie kolejnych umów oraz montaż mikroinstalacji prosumenckich o łącznej 

mocy kilkudziesięciu kW. 

• Zakończono zlecenie na przeprowadzenie audytu na kolejnych spółdzielniach 

mieszkaniowych na terenie w Warszawy w celu zaprojektowania instalacji 

fotowoltaicznych.  

• 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). 

 

5. Kalendarz inwestora 

 

W styczniu 2022 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania 

związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 

 

http://www.relacje.novavis.pl/
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W dniu 14 lutego bieżącego roku po zakończonej sesji giełdowej Zarząd Emitenta przekaże  

do publicznej wiadomości treść Raportu Kwartalnego VOOLT S.A. za IV kwartał 2021 roku. 

Jednocześnie w najbliższym czasie opublikowany zostanie harmonogram publikacji raportów 

okresowych w całym 2022 roku. 

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

