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FITEN Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnych umów długoterminowych.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, Ŝe w dniu 26 września 2012 roku Spółka
otrzymała podpisane przez kontrahenta, tj. spółkę osobową prawa handlowego z siedzibą w województwie pomorskim działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, dwa aneksy do umów, o zawarciu których Spółka informowała w drodze
komunikatu bieŜącego Nr 4/2011 z dnia 13.12.2011 r.:
1) aneks do umowy na zakup (przeniesienie) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących
potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii nr 81/PM/11 zawartej w dniu 25 listopada
2011 r., na podstawie którego zmieniony został mechanizm ustalania cen określony w § 6 ust. 2 umowy. Właściwa cena
(oparta o odpowiedni indeks) będzie znana w dniu wejścia aneksu w Ŝycie. Szacunkowa cena (oparta o wartość
odpowiedniego indeksu na dzień dzisiejszy) powoduje zmianę szacunkowej wartości umowy, z dotychczasowej (21.247.80
tys. zł) na 18.910,24 tys. zł.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem 01.10.2012 r.
(2) aneks do umowy na zakup energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii nr 20/MA/11 zawartej w dniu
25 listopada 2011 r., na podstawie którego zmieniony został mechanizm ustalania cen określony w § 7 ust. 2 umowy.
Właściwa cena oparta będzie o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia aneksu nie jest znana. Przy załoŜeniu, Ŝe cena
sprzedaŜy pozostanie na niezmienionym poziomie w okresie obowiązywania umowy, mając na uwadze zmianę mechanizmu
ustalania cen, szacunkowa wartość umowy zmieni się z dotychczasowej (14.895,80 tys. zł) na 15.686,24 tys. zł.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą od dnia
01.09.2012r. i ma zastosowanie do ustalenia naleŜności za Okres Rozliczeniowy rozpoczynający się w dniu 1.09.2012r.
Niniejsza informacja stanowi aktualizację informacji przekazanych przez Spółkę w raporcie bieŜącym nr 4/2011 z dnia 13
grudnia 2011 r. Zawarcie ze wskazanym powyŜej kontrahentem przedmiotowych aneksów zostało uznane przez Zarząd Spółki
za istotne, poniewaŜ realizacja przedmiotowych umów moŜe mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
Spółkę.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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