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Raport EBI
typ raportu

Raport bieŜący

numer

23/2012

data dodania

2012-04-13 15:34:01

spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Raport miesięczny Fiten SA za marzec 2012 roku.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport
miesięczny za miesiąc marzec 2012 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w
przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Fiten SA:
W marcu 2012 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane
przez Spółkę:
(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2012 roku) Spółka zawarła szereg kontraktów i transakcji związanych z obrotem
energią elektryczną, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Spółki jako istotne (Spółka informowała o określeniu przez
Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach
zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku), m.in. ze względu na
wartość realizowanych kontraktów (transakcji) i których realizacja, w ocenie Zarządu Spółki, moŜe mieć w przyszłości wpływ
na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:
(a) szereg transakcji sprzedaŜy i zakupu energii elektrycznej, zawartych przez Spółkę w okresie miesiąca marca 2012 roku z
Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o., o łącznej wartości (w okresie od 01.03.2012 r. do 22.03.2012 r.) wynoszącej
36.452,46 tys. zł; Spółka informowała o transakcjach powodujących przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z
ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych w kolejnych okresach, w drodze następujących Raportów BieŜących
EBI:
(-) w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 11/2012 z dnia 7 marca 2012 roku Spółka informowała o transakcjach dokonanych z
Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o. w okresie od dnia 28 stycznia 2012 roku (tj. w okresie poprzedzającym okres
sprawozdawczy) do dnia 6 marca 2012 roku włącznie, a łączna wartość transakcji (sprzedaŜy i zakupu energii elektrycznej)
zamknęła się w tym okresie kwotą 13.551,09 tys. zł,
(-) w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 16/2012 z dnia 15 marca 2012 roku Spółka informowała o transakcjach dokonanych
z Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o. w okresie od dnia 7 marca 2012 roku do dnia 14 marca 2012 roku, a łączna wartość
transakcji (sprzedaŜy i zakupu energii elektrycznej) zamknęła się w tym okresie kwotą 14.268,96 tys. zł,
(-) w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 19/2012 z dnia 22 marca 2012 roku Spółka informowała o transakcjach dokonanych
z Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o. w okresie od dnia 15 marca 2012 roku do dnia 22 marca 2012 roku, a łączna
wartość transakcji (sprzedaŜy i zakupu energii elektrycznej) zamknęła się w tym okresie kwotą 16.821,09 tys. zł;
(b) transakcje sprzedaŜy oraz zakupu energii elektrycznej zawarte przez Spółkę na giełdzie EXAA Energy Exchange Austria z
siedzibą w Wiedniu, przy czym transakcje sprzedaŜy energii elektrycznej dokonane w dniu 9 marca 2012 roku (o łącznej
wartości 52,27 tys. EUR) spowodowały, Ŝe łączna wartość transakcji (sprzedaŜy i zakupu energii elektrycznej) dokonanych
przez Spółkę na giełdzie EXAA Energy Exchange Austria w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku (tj. od dnia uzyskania
przez Spółkę dostępu do systemu EBI i rozpoczęcia przekazywania przez Spółkę raportów bieŜących i okresowych za
pośrednictwem systemu EBI, o czym Spółka informowała w Raporcie BieŜącym EBI Nr 1/2011 z dnia 28.11.2011 r.) do dnia
9 marca 2012 roku włącznie, wynosi 13.200,92 tys. zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności;
szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 12/2012
z dnia 9 marca 2012 roku;
(c) dwie transakcje sprzedaŜy energii elektrycznej zawarte z Tauron Polska Energia SA o wartości 27.966,30 tys. zł, przy czym
łączna wartość transakcji zawartych przez Spółkę z Tauron Polska Energia SA w okresie od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia
zawarcia przedmiotowych kontraktów, tj. do dnia 12 marca 2012 roku włącznie, wynosi 28.297,68 tys. zł; szczegółowe
informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 13/2012 z dnia 13
marca 2012 roku;
(d) transakcje sprzedaŜy i zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii, zawarte
przez Spółkę na Towarowej Giełdzie Energii SA z siedzibą w Warszawie, przy czym transakcje dokonane w dniu 13 marca
2012 roku (o łącznej wartości 1.574,54 tys. zł) spowodowały, Ŝe łączna wartość transakcji (sprzedaŜy i zakupu energii
elektrycznej) dokonanych przez Spółkę na TGE w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku (tj. od dnia uzyskania przez Spółkę
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dostępu do systemu EBI i rozpoczęcia przekazywania przez Spółkę raportów bieŜących i okresowych za pośrednictwem
systemu EBI) do dnia 13 marca 2012 roku włącznie, wynosi 13.028,12 tys. zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce
progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu BieŜącego
EBI Nr 15/2012 z dnia 14 marca 2012 roku;
(e) dwie umowy długoterminowe, zawarte przez Spółkę ze spółką cywilną z siedzibą w województwie pomorskim - działającą
w obszarze odnawialnych źródeł energii, na zakup (przeniesienie) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia
będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości
wynoszącej 15.544,54 tys. zł oraz na zakup energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - w łącznej,
szacunkowej wysokości wynoszącej 10.634,80 tys. zł; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez
Spółkę w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 18/2012 z dnia 22 marca 2012 roku;
(2) w dniu 29 marca 2012 roku Spółka zawarła, z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA w Warszawie, aneks
do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 lipca 2009 roku, na mocy którego PKO BP udzieliło
Spółce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 20 mln zł; szczegółowe informacje w tym przedmiocie
zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 roku;
(3) w dniu 30 marca 2012 roku Spółka zawarła, z ING Bankiem Śląskim SA w Katowicach, umowę kredytową
wieloproduktową, na mocy której ING Bank Śląski SA postawił do dyspozycji Spółki odnawialny limit kredytowy w wysokości
10 mln zł; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr
21/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
(4) w dniu 16 marca 2012 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 17/2012 - jednostkowy raport roczny Fiten SA
za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe
Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni (2010), co moŜe mieć wpływ na rynkową wycenę
akcji Spółki.
Poza wyŜej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym
Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.
Ponadto, w dniu 4 kwietnia 2012 roku, tj. po okresie sprawozdawczy, do dnia publikacji niniejszego raportu miesięcznego
Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 22/2012 - skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Fiten SA za rok
obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za
wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni (2010), co moŜe mieć wpływ na rynkową wycenę akcji
Spółki.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieŜącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI,
jedenaście raportów EBI:
(1) Raport BieŜący EBI Nr 11/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Vattenfall Energy Trading Sp.
z o.o.,
(2) Raport BieŜący EBI Nr 12/2012 z dnia 9 marca 2012 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie obrotu energią EXAA
(Austria),
(3) Raport BieŜący EBI Nr 13/2012 z dnia 13 marca 2012 roku, Zawarcie istotnych umów z TAURON Polska Energia SA,
(4) Raport BieŜący EBI Nr 14/2012 z dnia 13 marca 2012 roku, Raport miesięczny Fiten SA za luty 2012 roku,
(5) Raport BieŜący EBI Nr 15/2012 z dnia 14 marca 2012 roku, Zawarcie istotnych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii,
(6) Raport BieŜący EBI Nr 16/2012 z dnia 15 marca 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Vattenfall Energy Trading Sp.
z o.o.,
(7) Raport Okresowy EBI Nr 17/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Jednostkowy raport roczny Fiten SA za rok obrotowy 2011,
(8) Raport BieŜący EBI Nr 18/2012 z dnia 22 marca 2012 roku, Zawarcie istotnych umów długoterminowych,
(9) Raport BieŜący EBI Nr 19/2012 z dnia 22 marca 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Vattenfall Energy Trading Sp.
z o.o.,
(10) Raport BieŜący EBI Nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu
kredytowego wielocelowego,
(11) Raport BieŜący EBI Nr 21/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Zawarcie umowy kredytowej wieloproduktowej z ING
Bankiem Śląskim SA.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2012 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI,
Ŝadnego raportu ESPI.
Raporty bieŜące Spółki publikowane są na bieŜąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.fiten.pl), a takŜe m.in. na
następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym
niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2012 roku) Spółka realizowała inwestycje ze środków pozyskanych z emisji
akcji Spółki w następujących wielkościach:
- udzielenie spółce zaleŜnej od Spółki, tj. Energobiogaz SA z siedzibą w Poznaniu, poŜyczek o wartości 180 tys. zł,
przeznaczonych na realizację projektów biogazowych;
- udzielenie spółce zaleŜnej od Spółki, tj. Greenagro S.A. z siedzibą w Katowicach, poŜyczek o wartości 300 tys. zł,
przeznaczonych na kapitał obrotowy;
- udzielenie spółce zaleŜnej od Spółki, tj. Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, poŜyczek o wartości 340
tys. zł, przeznaczonych na kapitał obrotowy;
W treści Dokumentu Informacyjnego Fiten SA sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A G Spółki do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały zawarte informacje na temat grupy kapitałowej Spółki (punkt
4.11. Dokumentu Informacyjnego), a takŜe celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3.
Dokumentu Informacyjnego).
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IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są
istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego:
W dniu 4 kwietnia 2012 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 22/2012 - skonsolidowany raport roczny Grupy
Kapitałowej Fiten SA za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., przedstawiający dane i
wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni (2010).
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca kwietnia
2012 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z
dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
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