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Treść raportu:

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka lub FITEN) – w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 4/2016 z dnia 13.01.2016 r. – niniejszym informuje, iż w dniu 23.03.2017 r. Spółka złożyła pismo
procesowe zawierające cofnięcie pozwu w całości bez zrzeczenia się roszczenia w sprawie toczącej się przed
Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, sygn. XX GC 26/16 przeciwko PKP Energetyka S.A.
(dalej: PKPE) o ustalenie, że pomiędzy FITEN a PKPE nadal obowiązuje umowa ramowa sprzedaży energii
elektrycznej nr ES/7434/ES6/o/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku oraz zawarte na jej podstawie porozumienia
transakcyjne (dalej łącznie: Umowy z PKPE). Roszczeniem ewentualnym było nakazanie PKPE (i) sprzedaży
energii elektrycznej na rzecz FITEN w ilości, na zasadach, po cenie i w terminach określonych w Umowach z
PKPE, a także (ii) zapewnienia usługi bilansowania handlowego podmiotów, z którymi Spółka zawarła umowy
sprzedaży energii elektrycznej, po cenach, na zasadach i w terminach określonych w Umowach z PKPE.
Decyzja o cofnięciu pozwu została podyktowana upływem terminu na realizację zdecydowanej większości z
porozumień transakcyjnych zawartych z PKPE i brakiem przez to możliwości ich przymusowej realizacji w
przyszłości a także zrealizowaniem celu postępowania w zakresie dochodzenia i obrony praw Spółki. W tej mierze
Spółka przypomina, iż przed wszczęciem niniejszego postępowania uzyskała postanowienie o zabezpieczeniu (o
którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2015 z dnia 31.12.2015 r.), które to postanowienie ze
względów wskazanych w zdaniu powyżej nie jest już niezbędne dla ochrony pozycji prawnej Spółki
Spółka, w zakresie sporu z PKPE, zamierza teraz skoncentrować się na dalszym prowadzeniu sprawy o zapłatę
kary umownej toczącej się aktualnie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, o której Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 13.01.2016 r. oraz raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 16.02.2017 r.
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