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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka") informuje, iż w dniu 10 marca 2022 roku powziął informacje od 
VOOLT S.A. - spółki zależnej od Novavis Group S.A („VOOLT”), iż w dniu 10 marca 2022 roku do siedziby spółki 
VOOLT S.A. wpłynęła podpisana umowa wykonawcza, dotycząca zaprojektowania i montażu instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 100 kW, z podziałem na sekcje zasilające poszczególne liczniki elektryczne. 

Niniejszy projekt jest kolejnym realizowanym przez VOOLT na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Projekt 
zlokalizowany zostanie na dachu dziesięciokondygnacyjnego budynku należącego do wspólnoty mieszkaniowej 
mieszczącej się przy ulicy Jana Kazimierza w Warszawie.

Zgodnie z brzmieniem umowy, spółka VOOLT wykona wszelkie prace formalne oraz projektowe wraz z  
towarzyszącymi pracami budowlanymi. Termin realizacji zadania Strony określiły na dzień 30 kwietnia bieżącego 
roku.

Strony jednocześnie zaplanowały dalsze konsultacje, dotyczące poprawy efektywności energetycznej w budynkach 
wspólnoty, jak również planowania w przyszłości budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja umowy będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe 
Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A. w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych 
informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.
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