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Wniesienie przez FITEN S.A. powództwa przeciwko PKP Energetyka S.A. dotyczącego zapłaty
kary umownej
Zarząd FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka lub FITEN) – w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 33/2015 z
dnia 8 grudnia 2015 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku – niniejszym informuje, iż w
dniu 16 maja 2016 roku Spółka wystąpiła do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy, przeciwko PKP
Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKPE) z pozwem o zapłatę kary umownej (dalej: Pozew), w którym wniosła
o zasądzenie od PKPE na rzecz Spółki:
a) kwoty 61.956.372,87 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta
siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach
handlowych od dnia 16 maja 2016 roku do dnia zapłaty (dalej: Roszczenie Główne); oraz
b) kwoty 1.499.683,71 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i
siedemdziesiąt jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 16 maja
2016 roku do dnia zapłaty z tytułu skapitalizowanych odsetek od kwoty stanowiącej Roszczenie Główne.
Naliczenie przez Spółkę odpowiedniej kary umownej oraz wniesienie Pozwu stanowią konsekwencję niewykonywania przez
PKPE na rzecz Spółki dostaw energii elektrycznej oraz innych usług w oparciu o umowę ramową sprzedaży energii
elektrycznej nr ES/7434/ES6/o/2014 zawartej w dniu 9 lipca 2014 roku oraz zawarte na jej podstawie porozumienia
transakcyjne,
Wysokość Roszczenia Głównego dochodzonego na podstawie Pozwu rożni się od pierwotnej kwoty kary umownej naliczonej
przez FITEN wobec PKPE w związku z niewykonywaniem ww. zobowiązań umownych, o której mowa w raporcie bieżącym
EBI nr 3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku, z uwagi na fakt, iż odliczono od niej łącznie kwotę 15.753.875,37 zł (słownie:
piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy) z
tytułu dokonanych przez Spółkę w dniach 19 stycznia 2016 roku oraz 15 lutego 2016 roku potrąceń z przysługującą PKPE
wobec Spółki wierzytelnością wynikającą z wystawionych przez PKPE faktur nr 15/1341/13/156701001/13W/2015 oraz
15/1341/13/156701001/14W/2015 za dostawę energii elektrycznej w listopadzie i grudniu 2015 roku.
Wystąpienie przez FITEN z Pozwem ma na celu wyegzekwowanie od PKPE zapłaty kary umownej w związku z
niewykonywaniem przez PKPE zobowiązań umownych w zakresie dostaw hurtowych energii elektrycznej oraz stanowi
realizację dokonywanych wcześniej przez Spółkę zapewnień w tym zakresie.
Wyegzekwowanie kary umownej od PKPE – z uwagi na jej wysokość – będzie miało, w opinii Zarządu, istotny wpływ na
wyniki finansowe osiągane przez FITEN, a także może w sposób znaczący wpłynąć na cenę notowanych instrumentów
finansowych Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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