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Treść raportu:

Zarząd Novavis Group S.A. („Emitent"; „Spółka" ) informuje, że w dniu 28 października 2020 roku, w późnych
godzinach wieczornych została zawarta Umowa Sprzedaży udziałów pomiędzy spółką Marshall Nordic Limited a
Emitentem („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest 76 udziałów spółki Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
stanowiących 76% udziałów w kapitale zakładowym, których nabycia dokonała spółka Novavis Group SA.
Pozostałe 24% udziałów podmiotu Storion Energy Poland sp. z o.o. jest niezmiennie w posiadaniu Novavis Spółki
Akcyjnej, to jest spółki zależnej od Emitenta.
Zgodnie z treścią Umowy, Marshall Nordic Limited („Zbywający”) oświadczył, że nie ma żadnych przeciwskazań na
opisane niniejszą umową rozporządzenie udziałami na rzecz Emitenta oraz oświadczył, że Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spółki Storion Energy Poland Sp. z o.o. wyraziło zgodę na zbycie udziałów na rzecz
Emitenta.
W lipcu 2020 roku Storion Energy Poland Sp. z o.o. zawarł z Innovation AG spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy koło Zgorzelca umowę konsorcjum. Nadrzędnym celem powołanego
konsorcjum jest realizacja projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i
budowa pilotażowego hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, z
zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z założeniami konsorcjantów wykorzystywać on będzie
redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjną technologię wodorową - tak zwany
"zielony wodór". Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci
dystrybucyjnej węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych
Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, realizowanego przez "OZE HOLDING spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością" S.K.A. Budowa hybrydowego bateryjnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci
elektroenergetycznej pozwoli na ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych przed przeciążeniami, a także na
wykorzystanie magazynowania energii na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej
energii z odnawialnych źródeł energii.
Docelowo Storion Energy Poland S.A. (a po zmianie nazwy Novavis Storage Sp. z o.o.) będzie zajmować się
rozwojem wszystkich projektów związanych z magazynowaniem energii, które będą realizowane w ramach grupy
kapitałowej Emitenta.
W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group
S.A.

NOVAVIS GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVAVIS GROUP SA

Finanse inne (fin)

(skróc ona nazwa emitenta)
00-687

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Wspólna

70
(ulica)

22 209 98 00

(numer)
22 209 98 01

(telefon)
biuro@rubiconpartners.pl

(fax)
rpsa.c om.pl

(e-mail)
5251347519

(www)
010952945

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

NOVAVIS GROUP SA

RB 58 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2020-10-29

Piotr Karmelita
Paweł Krzyształowic z

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

