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FITEN Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnych umów długoterminowych.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, Ŝe w dniu 16 kwietnia 2012 roku Spółka
otrzymała podpisane przez kontrahenta, tj. spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w
województwie kujawsko-pomorskim - działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, dwie umowy długoterminowe,
zawarte przez Spółkę z tym kontrahentem, w następującym przedmiocie i zakresie:
(1) umowa długoterminowa (z okresem obowiązywania przez dziesięć lat od daty przystąpienia do realizacji umowy, tj. od
dnia uzyskania przez kontrahenta koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, nie później niŜ w dniu 30 czerwca 2013 roku)
na zakup przez Spółkę od kontrahenta energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, przy czym wartość
zawartej umowy (planowanych zakupów energii elektrycznej), w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej 50.389,96 tys.
zł, została określona przy uwzględnieniu:
(-) ustalonej w umowie jednostkowej ceny sprzedaŜy energii elektrycznej dla okresu od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31
marca 2013 i załoŜeniu, Ŝe w kolejnych okresach obowiązywania umowy (okres obowiązywania ceny ustalany jest dla okresu
od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego) cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie (w treści
umowy strony przewidziały zasady indeksacji ceny w tych kolejnych okresach, jednakŜe indeksacja dokonywana będzie w
oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana),
(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanej energii elektrycznej będącej przedmiotem w/w umowy;
(2) umowa długoterminowa (z okresem obowiązywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia w/w umowy na zakup energii
elektrycznej) na zakup (przeniesienie) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem
wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, przy czym wartość zawartej umowy (planowanego
przeniesienia praw majątkowych), w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej 73.356,20 tys. zł, została określona przy
uwzględnieniu:
(-) ustalonej w umowie jednostkowej ceny sprzedaŜy jednego tysiąca praw majątkowych, obowiązującej dla pierwszego
okresu obowiązywania tej ceny, tj. do dnia 30 czerwca 2012 roku (okres obowiązywania ceny ustalany i aktualizowany jest
kaŜdorazowo dla okresów kwartałów kalendarzowych) i załoŜeniu, Ŝe w kolejnych okresach obowiązywania umowy cena ta
pozostanie na niezmienionym poziomie (w treści umowy strony przewidziały zasady indeksacji ceny w tych kolejnych
okresach, jednakŜe indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest
znana),
(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanych praw majątkowych będących przedmiotem w/w umowy.
Zawarcie ze wskazanym kontrahentem przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne, ze względu na
przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych przez łączną,
szacunkową wartość przedmiotowych umów (123.746,16 tys. zł). Zdaniem Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowych umów
moŜe mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieŜące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

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