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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informac ji poufnej.
Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Rozporządzenie), Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje informację
poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4
Rozporządzenia nr 596/2014.
Treść informacji poufnej: „Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 22 października 2019 r.
podpisał z Energia Polska Sp. z o.o. (dalej: Energia Polska) istotną umowę (dalej: Umowa).
Celem zawartej Umowy jest przejęcie przez Energię Polską, począwszy od 1 stycznia 2020 r., jak największej
liczby klientów FITEN w czasie, który umożliwi klientom bezproblemowy odbiór energii elektrycznej lub gazu po
cenach ustalonych z Energią Polską. Celem przejęcia jest doprowadzenie do powstania pomiędzy klientami a
Energią Polską Sp. z o.o. nowego stosunku umownego, który wejdzie w miejsce stosunku umownego
wynikającego z umów podpisanych pomiędzy klientem a Emitentem.
Z tytułu każdego dokonanego przejęcia, Energia Polska Sp. z o.o. zapłaci na rzecz Emitenta wynagrodzenie.
Zarząd Spółki szacuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu wygrodzenie to wyniesie ok. 1,5 mln PLN.
Końcowa wartość wygrodzenia zależna będzie od liczby klientów przejętych przez Energię Polską.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014, Spółka poinformuje w dniu
dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając
jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c)
Rozporządzenia nr 596/2014. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej był fakt, iż jej
ujawnienie mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki oraz zagrozić bieżącej działalności Spółki, a
także wpłynąć na wynik finansowy, co naruszałoby interes zarówno dotychczasowych, jak i potencjalnych
akcjonariuszy Spółki.
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