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Raport EBI
typ raportu

Raport bieŜący

numer

78/2012

data dodania

2012-09-27 10:31:56

spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Wypowiedzenie umów długoterminowych
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, Ŝe w dniu 26 września 2012 roku Spółka
wypowiedziała dwie umowy długoterminowe zawarte z kontrahentem z siedzibą w województwie dolnośląskim, działającym w
obszarze odnawialnych źródeł energii, tj.:
1) umowę przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia
energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii Nr 75/PM/11 z dnia 28 lutego 2011 r. (dalej: "Umowa nr 75/PM/11") oraz
2) umowę sprzedaŜy energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Nr 13/MA/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
(dalej: "Umowa nr 13/MA/11").
Obie umowy zostały zawarte zanim Spółka zaczęła podlegać obowiązkom informacyjnym na rynku NewConnect, a w
szczególności zanim Spółka uzyskała dostęp do systemu EBI i rozpoczęła przekazywanie raportów bieŜących i okresowych.
Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 75/PM/11 w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2016 wyniesie: 9.124.200,00
złotych. Wartość ta została ustalona przez Spółkę, jako iloczyn:
(-) ustalonej w Umowie nr 75/PM/11 jednostkowej ceny sprzedaŜy praw majątkowych, obowiązującej od 1 stycznia 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (przy załoŜeniu, Ŝe w kolejnych latach obowiązywania tej Umowy cena pozostawałaby na
identycznym, niezmienionym poziomie) oraz
(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanych praw majątkowych będących przedmiotem wyŜej wymienionej Umowy.
Zgodnie z zapisami Umowy nr 75/PM/11 ulegnie ona rozwiązaniu z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec 2012 roku..
Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 13/MA/11 w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2016 wyniesie: 6.280.080,00
złotych. Wartość ta została ustalona przez Spółkę, jako iloczyn:
(-)ustalonej w Umowie nr 13/MA/11 jednostkowej ceny sprzedaŜy energii elektrycznej, obowiązującej od 1 stycznia 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (przy załoŜeniu, Ŝe w kolejnych latach obowiązywania tej Umowy cena pozostawałaby na
identycznym, niezmienionym poziomie)
oraz
(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanej energii elektrycznej będącej przedmiotem wyŜej wymienionej Umowy;
Zgodnie z Umową nr 13/MA/11, ulegnie ona rozwiązaniu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec 2012 roku.
Wypowiedzenie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne zdarzenie w rozumieniu § 3 ust. 1
Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect". Szacunkowa łączna wartość umów (wynosząca 15.404.280,00 zł) nie przekracza przyjętego przez Spółkę
progu istotności, tj. wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów, niemniej jednak zdaniem
Zarządu Spółki, brak realizacji 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".

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