FITEN S.A. ponad 10 lat na rynku energii w Polsce

" Informacja dla kontrahentów Fiten S.A. w restrukturyzacji w sprawie prowadzonego
postępowania sanacyjnego oraz kontynuacji współpracy
Z uwagi na pojawiające się nierzetelne informacje co do zakończenia działalności i upadłości Fiten
S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), Zarząd Spółki prezentuje informację na temat statusu
postępowania sanacyjnego oraz kontynuacji współpracy z kontrahentami na dotychczasowych
zasadach.
Na wniosek Spółki, w dniu 10 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X
Wydział Gospodarczy otworzył postępowanie sanacyjne wobec Spółki w związku z grożącą
niewypłacalnością (raport bieżący nr 8/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.). Dnia 11 kwietnia 2017 r.
Spółka uzgodniła warunki propozycji układowych z kluczowymi wierzycielami oraz zawarła
porozumienie gwarantujące, że Spółce uda się zebrać wystarczającą liczbę głosów do przyjęcia
układu opartego na tych propozycjach. W trakcie postępowania wdrożone zostały również działania
określone w planie restrukturyzacyjnym, prowadzące do uzdrowienia sytuacji Spółki. Zgodnie z
postanowieniem sądu restrukturyzacyjnego w dniach od 13-14 grudnia 2018 r. do 17 stycznia 2019
r. odbyło się głosowanie pisemne nad układem.
W międzyczasie, w wyniku kilkuletniego postępowania, w dniu 11 stycznia 2019 r., Sąd Apelacyjny
w Katowicach, V Wydział Cywilny, wydał wyrok w sprawie pomiędzy Spółką i PKP Energetyka S.A.
(„PKP”). W wyroku tym, Sąd Apelacyjny oddalił w całości apelacje Spółki oraz PKP (raport bieżący
nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.), co spowodowało, że powołując się na tytuł egzekucyjny, PKP
na 3 dni przed zakończeniem głosowania oddała głos przeciwko układowi (raport bieżący nr 4/2019
z dnia 21 maja 2019 r.). Uwzględnienie przez sąd restrukturyzacyjny głosu PKP (które zdaniem
Spółki nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa restrukturyzacyjnego) zaważyło bezpośrednio na
uznaniu nieprzyjęcia układu oraz na wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego
w dniu 13 maja 2019 r. (raport bieżący nr 5/2019 z dnia 21 maja 2019 r.).
Głos PKP ma bowiem kluczowe znaczenie, ponieważ uznając ten głos za nieważny, układ osiągnąłby
wymaganą prawem liczbę głosów, przy czym Spółka jest zdania, że głos PKP nie powinien być
brany pod uwagę przy liczeniu oddanych głosów. Wątpliwości co do zasadności tego głosu miał
również zarządca sanacyjny Spółki, który pozostawił rozstrzygnięcie w tym przedmiocie sądowi
restrukturyzacyjnemu.
Mając na uwadze powyższe, Spółka w ustawowym terminie złożyła zażalenie na postanowienie o
umorzeniu postępowania sanacyjnego. W zażaleniu podniesiono szereg argumentów, które w
sposób jednoznaczny przemawiają za tym, że głos PKP został oddany z naruszeniem przepisów
prawa restrukturyzacyjnego, co prowadziło do jego nieważności. Uwzględnienie argumentów
podniesionych w zażaleniu prowadzi do wniosku, że układ został przyjęty.
Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez sąd drugiej instancji, postępowanie sanacyjne
pozostaje w toku. Oznacza to, że sytuacja prawna Spółki nie uległa zmianie, a pozycja jej
kontrahentów nie pogorszyła się. Spółka w dalszym ciągu prowadzi bez zmian swoją
dotychczasową działalność biznesową związaną z realizacją dostaw energii do Odbiorców
Końcowych i nie planuje w tym zakresie żadnych zmian. W szczególności, Spółka
wywiązywać się będzie z wszystkich zawartych umów. Spółka zakłada, że zażalenie zostanie
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uznane za zasadne, a postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego zostanie uchylone.
Skutkować to będzie przyjęciem układu i kontrolowaną spłatą zadłużenia w ramach układowych.
Celem rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat zakończenia działalności przez
Spółkę jest obniżenie jej wiarygodności w oczach kontrahentów. Informacje te nie mają jednak
podstaw w rzeczywistej sytuacji i są rozpowszechniane przez osoby (tak zakładamy) nie mające
elementarnej nawet wiedzy prawniczej.
Na marginesie, Spółka informuje o złożeniu uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (raport
bieżący 7/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.). Jego złożenie podyktowane było jednak jedynie
ostrożnością procesową Spółki. Do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu
postępowania sanacyjnego, wniosek ten (podobnie jak inne wnioski upadłościowe, które
hipotetycznie mogłyby zostać złożone przez wierzycieli Spółki) pozostanie bez rozpoznania. Jeżeli
zażalenie zostanie rozstrzygnięte zgodnie z oczekiwaniami Spółki, wniosek ten nie zostanie w ogóle
rozpatrzony.
W przypadku wszelkich wątpliwości co do statusu Spółki lub dalszej współpracy, serdecznie
zapraszamy do kontaktu.

Zarząd Fiten S.A. w restrukturyzacji

HRANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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