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Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Urząd Regulacji Energetyki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej Spółka), przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 16.09.2019
Spółka otrzymała zawiadomienie od Urzędu Regulacji Energetyki o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia
koncesji Spółki na obrót paliwami gazowymi. W opinii Urzędu podstawą wszczęcia postępowania jest podejrzenie
nie spełniania przez Spółkę warunku zawartego w Ustawie Prawo Energetyczne – tj. niedysponowanie przez
Koncesjonariusza środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź
brak udokumentowania przez niego możliwości ich pozyskania oraz warunku, o którym mowa w art.33 ust. 1 pkt 6
Ustawy tj. niezaleganie z zapłatą podatków.
W opinii Spółki, na dzień przekazania niniejszego raportu Spółka posiada środki finansowane w wielkości
gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności w segmencie obrotu paliwami gazowymi. Spółka na bieżąco
reguluje wymagalne zobowiązania podatkowe, natomiast te wymagalne zobowiązania podatkowe, które powstały
przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego są objęte tym postępowaniem i z mocy prawa Spółka
nie może ich regulować.
Niemieje jednak ewentualne negatywne dla Spółki rozstrzygnięcie w zakresie złożonego zażalenia na
postanowienie sądu w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki (raport bieżący 6/2019), może
być istotną przesłanką do cofnięcia koncesji Spółki na obrót paliwami gazowymi.
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