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Wniesienie przez FITEN S.A. powództwa przeciwko PKP Energetyka S.A. dotyczącego
ramowej umowy sprzedaży energii elektrycznej
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 35/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku – niniejszym informuje, iż w
dniu 13 stycznia 2016 roku Spółka wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, z pozwem (dalej:
Pozew) o ustalenie, iż pomiędzy FITEN a PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 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 Pozwu jest 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.
Wystąpienie przez FITEN z Pozwem ma na celu wyegzekwowanie wszelkich praw przysługujących Spółce na mocy Umów z
PKPE.
Opisywane w niniejszym komunikacie zdarzenie nie ma bezpośredniego wpływu na podejmowane przez FITEN czynności
zmierzające do wyegzekwowania od PKPE kary umownej w wysokości 77.445.241 PLN (siedemdziesiąt siedem milionów
czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), o czym Spółka informowała za pośrednictwem raportu
bieżącego EBI nr 3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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