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Treść raportu:

Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 lipca 2022 roku powziął informacje od Zarządu 

Novavis ESCO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Novavis ESCO"), o zawarciu Umowy usługi ESCO/PVAaS z 

kontrahentem, który jest wiodącą firmą z branży przerobu mięsa („Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie stałych usług polegających na utrzymaniu efektywności energetycznej 

Zamawiającego w formule ESCO/PVAaS w okresie 180 miesięcy na bazie urządzeń udostępnionych 

Zamawiającemu przez Novavis ESCO w celu realizacji tych usług, w szczególności na:

•    zapewnieniu efektywności energetycznej w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną 

poprzez korzystanie z instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 6000 kWp.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu siedmiu dni od jej zawarcia. Termin 

udostępnienia instalacji fotowoltaicznej to osiem miesięcy od daty zawarcia Umowy. Utrzymanie efektywności 

przez Zamawiającego określono na 180 dni od dnia udostępnienia instalacji PV. 

Strony ustaliły łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu Umowy na poziomie 78 500 

000,00 złotych.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę jeśli Wykonawca przez okres ponad 30 dni po upływie 7 dni od 

zawarcia Umowy nie rozpocznie realizacji Umowy, bądź wykonawca albo podwykonawca opóźnia wykonanie prac 

bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania przez co wątpliwym będzie wykonanie usługi w terminie.

Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

opóźnienia w płatnościach jednego miesięcznego wynagrodzenia o co najmniej 2 miesiące po uprzednim 

ostatecznym wezwaniu.

Zabezpieczeniem roszczeń Novavis ESCO wobec Zamawiającego jest weksel in blanco przekazany w dniu 

zawarcia niniejszej Umowy do wypełnienia w przypadku powstania zadłużenia Zamawiającego wobec Novavis 

ESCO.

Strony także ustaliły, że Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po wykonaniu przedmiotu Umowy na 

ustalonych obu stronnie warunkach finansowo-organizacyjnych.

Po zakończeniu Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu urządzeń na warunkach ustalonych pomiędzy 

Stronami, Umowa przewiduje także możliwość wykupu urządzeń w trakcie trwania Umowy. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Strony ustalą wspólnie warunki na jakich odbędzie się wykup i 

zakończenie Umowy.

Emitent posiada 45% udziałów w kapitale zakładowym Novavis ESCO sp. z o.o.
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