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Raport EBI
typ raportu

Raport bieżący

numer

46/2012

data dodania

2012-06-14 11:52:01

spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Raport miesięczny Fiten SA za maj 2012 roku.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport
miesięczny za miesiąc maj 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 maju 2012 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane
przez Spółkę:
(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 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 Bieżącego 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, może mieć w przyszłości wpływ
na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:
(a) dwie umowy długoterminowe, zawarte przez Spółkę ze spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z
siedzibą w Gdańsku - działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, na zakup energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej 16.633,57 tys. zł oraz na zakup (przeniesienie)
praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w
odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej 21.620,59 tys. zł; szczegółowe informacje w tym
przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 30/2012 z dnia 11 maja 2012 roku;
(b) transakcję sprzedaży energii elektrycznej o wartości 603.460,00 EUR, zawartą przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot
European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 2 maja 2012 roku, przy czym transakcja dokonana w dniu 2 maja
2012 roku spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power
Exchange w okresie od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 2 maja 2012 roku
włącznie, wynosi 14.091,02 tys. zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w
tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 27/2012 z dnia 2 maja 2012 roku;
(c) transakcję sprzedaży energii elektrycznej o wartości 9.167,34 tys. zł, zawartą przez Spółkę z Energa-Obrót S.A. z siedzibą
w Gdańsku w dniu 7 maja 2012 roku, przy czym transakcja dokonana w dniu 7 maja 2012 roku spowodowała, że łączna
wartość transakcji dokonanych przez Spółkę z Energa-Obrót S.A. w okresie od dnia 23 stycznia 2012 roku do dnia zawarcia
przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 7 maja 2012 roku włącznie, wynosi 14.080,28 tys. zł i powoduje przekroczenie
ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w
drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 28/2012 z dnia 7 maja 2012 roku;
(d) transakcje zakupu energii elektrycznej o wartości 9.267,10 tys. zł, zawartą przez Spółkę na Towarowej Giełdzie Energii
S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 maja 2012 roku, przy czym transakcja zawarta w dniu 16 maja 2012 roku
spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na TGE S.A. w okresie od 25 kwietnia 2012 do 16 maja
2012 roku wyniosła 17.322,61 tys. złotych i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności oraz transakcje
zakupu energii elektrycznej o wartości 18.064,64 tys. zł, zawartą przez Spółkę na Towarowej Giełdzie Energii S.A. z siedzibą
w Warszawie w dniu 24 maja 2012 roku, przy czym transakcja zawarta w dniu 24 maja 2012 roku spowodowała, że łączna
wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na TGE S.A. w okresie od 17 maja 2012 do 24 maja 2012 roku wyniosła
22.519,4 tys. złotych i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym
przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportów Bieżących EBI o numerach odpowiednio Nr 38/2012 z
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dnia 17 maja 2012 roku oraz 40/2012 z dnia 25 maja 2012 roku.
(e) dwie transakcje zakupu energii elektrycznej o wartości 8.857,16 tys. zł, zawarte przez Spółkę z Vattenfall Energy Trading
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 maja 2012 roku, przy czym transakcje dokonane w dniu 16 maja 2012 roku
spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę z Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. w okresie od dnia
23 marca 2012 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 16 maja 2012 roku włącznie, wynosi 16.635,45
tys. zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały
opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 35/2012 z dnia 16 maja 2012 roku;
(f) transakcję sprzedaży energii elektrycznej o wartości 4.427,64 tys. zł, zawartą przez Spółkę z Alpiq Energy SE z siedzibą w
Pradze w dniu 21 maja 2012 roku, przy czym transakcja zawarta w dniu 21 maja 2012 roku spowodowała, że łączna wartość
transakcji dokonanych przez Spółkę z Alpiq Energy SE w okresie od 28 listopada 2011 do 21 maja 2012 roku wyniosła
16.588,54 tys. złotych i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; oraz transakcje zakupu energii
elektrycznej o wartości 17.839,74 tys. zł, zawarte przez Spółkę z Alpiq Energy SE z siedzibą w Pradze w dniu 29 maja 2012
roku, przy czym transakcje zawarte w dniu 29 maja 2012 roku spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez
Spółkę z Alpiq Energy SE w okresie od 22 maja 2012 do 29 maja 2012 roku wyniosła 27.318,96 tys. złotych i powoduje
przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez
Spółkę w drodze Raportów Bieżących EBI o numerach odpowiednio Nr 39/2012 z dnia 22 maja 2012 roku wraz z Nr 41/2012
z dnia 30 maja 2012 roku oraz 42/2012 z dnia 30 maja 2012 roku.
(2) W dniu 15 maja 2012 roku Spółka opublikowała raporty okresowe EBI Nr 32/2012 i Nr 33/2012 - odpowiednio:
skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Fiten SA za I kwartał 2012 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do
dnia 31.03.2012 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Fiten SA za wskazany okres wraz z danymi
porównywalnymi za I kwartał 2011 roku, oraz jednostkowy raport kwartalny Fiten SA za I kwartał 2012 roku, tj. za okres od
dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.03.2012 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Fiten SA za wskazany okres wraz z
danymi porównywalnymi za I kwartał 2011 roku, co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.
Poza wyżej 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, na mocy Porozumienia z dnia 9 maja 2012 roku, zawartego przez Spółkę z DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą
w Łodzi (tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, a do dnia publikacji niniejszego raportu miesięcznego),
strony tego Porozumienia postanowiły rozwiązać, z mocą obowiązującą od dnia 8 maja 2012 roku, łączącą je umowę o
pełnienie przez DFP Doradztwo Finansowe SA na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect. Porozumienie o rozwiązaniu przedmiotowej umowy zostało zawarte w związku z Decyzją Nr
72/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy z dnia 8 maja 2012 roku, na mocy której Dyrektor Działu Rozwoju Rynku,
działając na podstawie § 18 ust. 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz z upoważnienia Zarządu Giełdy
wyrażonego Uchwałą Nr 1486/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku, postanowił, po ponownym rozpoznaniu sprawy, utrzymać w
mocy Decyzję Nr 62/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie skreślenia z listy
Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółki DFP Doradztwo Finansowe SA.
W dniu 15 maja 2012 roku Spółka zawarła z Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie umowę o wykonywanie przez Noble
Securities S.A. czynności i zadań Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu ("ASO") organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla instrumentów finansowych Spółki wprowadzonych do ASO na rynek
NewConnect.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI,
szesnaście raportów EBI:
(1) Raport Bieżący EBI Nr 27/2012 z dnia 2 maja 2012 roku, Zawarcie istotnej transakcji na giełdzie EPEX Spot European
Power Exchange,
(2) Raport Bieżący EBI Nr 28/2012 z dnia 7 maja 2012 roku, Zawarcie istotnej transakcji z Energa-Obrót S.A.,
(3) Raport Bieżący EBI Nr 29/2012 z dnia 9 maja 2012 roku, Porozumienie o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą
Spółki,
(4) Raport Bieżący EBI Nr 30/2012 z dnia 11 maja 2012 roku, Zawarcie istotnych umów długoterminowych,
(5) Raport Bieżący EBI Nr 31/2012 z dnia 14 maja 2012 roku, Raport miesięczny Fiten S.A. za kwiecień 2012 roku,
(6) Raport Okresowy EBI Nr 32/2012 z dnia 15 maja 2012 roku, Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Fiten
S.A. za I kwartał 2012 roku,
(7) Raport Okresowy EBI Nr 33/2012 z dnia 15 maja 2012 roku, Jednostkowy raport kwartalny Fiten S.A. za I kwartał 2012
roku,
(8) Raport Bieżący EBI Nr 34/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Spółki,

2012-06-14 11:56

Raporty EBI

3z3

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show...

(9) Raport Bieżący EBI Nr 35/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Vattenfall Energy Trading Sp.
z o.o.,
(10) Raport Bieżący EBI nr 36/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, Korekta raportu bieżącego nr 15/2012 - Zawarcie istotnych
transakcji na Towarowej Giełdzie Energii,
(11) Raport Bieżący EBI nr 37/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, Korekta raportu bieżącego nr 25/2012 - Zawarcie istotnych
transakcji na Towarowej Giełdzie Energii,
(12) Raport Bieżący EBI Nr 38/2012 z dnia 17 maja 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów na Towarowej Giełdzie
Energii,
(13) Raport Bieżący EBI Nr 39/2012 z dnia 22 maja 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Alpiq Energy SE,
(14) Raport Bieżący EBI Nr 40/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, Zawarcie istotnych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii,
(15) Raport Bieżący EBI nr 41/2012 z dnia 30 maja 2012 roku, Korekta raportu bieżącego nr 39/2012 - Zawarcie istotnych
kontraktów z Alpiq Energy SE,
(16) Raport Bieżący EBI nr 42/2012 z dnia 30 maja 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Alpiq Energy SE.
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2012 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI,
żadnego raportu ESPI.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.fiten.pl), a także m.in. na
następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym
niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2012 roku) Spółka realizowała inwestycje ze środków pozyskanych z emisji
akcji Spółki w następujących wielkościach:
- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Energobiogaz SA z siedzibą w Poznaniu, pożyczek o wartości 200 tys. zł,
przeznaczonych na realizację projektów biogazowych;
- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Greenagro S.A. z siedzibą w Katowicach, pożyczek o wartości 300 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 także celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3.
Dokumentu Informacyjnego).
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:
Na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Fiten S.A. Spółka informowało o fakcie zwołania WZA publikując Raport Bieżący EBI Nr 43/2012 z dnia 1
czerwca 2012 roku oraz Raport Bieżący ESPI Nr 3/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku. Wszystkie informacje odnośnie
zwołanego WZA znajdują się również na stronie korporacyjnej Spółki: http://www.ir.fiten.pl
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca
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:
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu
Aldona Piłka - Prokurent

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