FITEN SA – podstawowe informacje o Spółce
FITEN SA zajmuje się obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach
europejskich. Specjalizuje się w hurtowym handlu energią elektryczną, a także sprzedaży
energii klientom końcowym i skupie energii od małych wytwórców. Codziennie bierze udział
w aukcjach o przepustowości między granicami, aby uzyskać dostęp do rynków państw
ościennych. Do grona partnerów Spółki należą koncerny energetyczne z Czech, Niemiec,
Anglii i Austrii. Jako lider Grupy Kapitałowej FITEN, za pośrednictwem spółek celowych
inwestuje również w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
FITEN SA działa na rynku energetycznym od 5 lat, początkowo jako część grupy kapitałowej
Famur, od 2008 r. jako samodzielny podmiot. Prowadzi działalność biznesową w dwóch
podstawowych segmentach:
• hurtowego obrotu energią elektryczną (w tym również transgranicznego),
• oraz dostaw energii do klientów końcowych i zakupów od małych wytwórców.
W 2010 r. pod względem przychodów stanowiły one równorzędne filary działalności.
W obszarze handlu hurtowego FITEN SA aktywnie działa na rynkach polskim
i międzynarodowym. Prowadzi handel z takimi partnerami jak Vattenfall, PGE, ČEZ, Tauron
Polska Energia czy JP Morgan. Dokonuje z nimi transakcji bezpośrednich, na platformach
brokerskich oraz jest uczestnikiem obrotu giełdowego na największych giełdach energii
w Europie: TGE i POEE GPW w Polsce, OTE w Czechach, EPEX SPOT i EEX w Niemczech
oraz EXAA w Austrii. Specjalnością FITEN SA są transakcje krótkoterminowe na rynku spot
i intraday.
Od 2009 r. FITEN SA dynamicznie poszerza działalność w zakresie sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom końcowym. Obecnie jest sprzedawcą energii dla prawie 200
podmiotów na terenie całego kraju. FITEN SA sprzedaje energię odbiorcom końcowym
z różnych sektorów, zużywającym od 5 do 12.000 MWh miesięcznie. Do grona klientów
należą zarówno duże, znane spółki (czołowy producent soków, znany browar), jak
i stosunkowo mali odbiorcy. Są wśród nich: salony samochodowe, sieci sklepów
spożywczych i aptek, firmy z branży przemysłu ciężkiego, przedsiębiorstwa wodociągowe,
a także jednostki samorządu terytorialnego. Spółka aktywnie uczestniczy również
w przetargach organizowanych przez instytucje i urzędy, które zobowiązane są kupować
energię elektryczną poprzez zamówienia publiczne.
FITEN SA oferuje usługi w zakresie zakupu energii elektrycznej od małych wytwórców.
Wśród nich są biogazownie wysypiskowe, biogazownie na oczyszczalniach ścieków, małe
elektrownie wodne, a także układy kogeneracyjne produkujące energię elektryczną
w oparciu o gaz sieciowy i gaz kopalniany. Spółka kupuje również prawa majątkowe –
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świadectwa pochodzenia energii (certyfikaty energetyczne), które wytwórcy otrzymują za
produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub w procesie wysokosprawnej
kogeneracji.
W kręgu zainteresowań biznesowych FITEN SA znajduje się również sektor odnawialnych
źródeł energii. W chwili obecnej Spółka jest zaangażowana w rozwój dwóch projektów z tej
gałęzi przemysłu energetycznego wywarzanie energii z biogazu rolniczego i produkcję
pelletu agro dla energetyki zawodowej. Projekty inwestycyjne są prowadzone przez
dedykowane spółki celowe.
W perspektywie najbliższych 5 lat Grupa Kapitałowa FITEN za cel generalny stawia sobie
osiągniecie pozycji unikatowego podmiotu handlującego, dostarczającego i produkującego
równolegle energię elektryczną i pellet z biomasy rolniczej. Przedsiębiorstwa działające
w GK FITEN dążą do zdobycia pozycji liderów w obszarze biogazu i biomasy w Polsce.
Zakładają również stabilny wzrost rentowności w obszarach stanowiących podstawowy
przedmiot działalności FITEN SA, a więc: obrotu energią elektryczną, sprzedaży do klientów
końcowych i zakupu od małych wytwórców.
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