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Treść raportu:

Zarząd Novavis Group S.A. („Emitent”; „Spółka” ) informuje, iż w dniu 20 października 2020 roku powziął informacje
od Novavis SA – spółki zależnej od Novavis Group SA o zawarciu przez spółkę VOOLT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (spółka pośrednio zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A. i
podlegająca konsolidacji) umowy z jedną z największych firm w Polsce, oferującą usługi wynajmu przestrzeni
magazynowych oraz posiadającą własne centra logistyczne w województwie pomorskim. Celem umowy jest
realizacja projektu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o docelowej mocy 1,2 MW w formule „zaprojektuj i
wybuduj”, z możliwością budowy etapowej. Niniejszy projekt będzie pierwszym realizowanym przez VOOLT na
zasadach Power Purchase Agreement (PPA).
Zgodnie z zawartą umową podmiot VOOLT rozpoczyna proces przygotowywania projektu budowlanego wraz z
dokładnym harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy instalacji fotowoltaicznej. Planowana fizyczna
realizacja projektu przypada na rok 2021. Jednocześnie VOOLT stał się wyłącznym partnerem branżowym
inwestora w projektach związanych z technologią fotowoltaiczną.
W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na
skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis Group w 2021 roku. Zarząd Novavis Group S.A.
podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.
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