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FITEN Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej transakcji z OTE, a.s.
Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 13 kwietnia 2013 roku Spółka
zawarła z kontrahentem OTE, a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej
o łącznej wartości, przeliczonej na złotówki: 54.905,41 zł. (transakcje zostały zawarte zarówno w walucie euro, jak i w
koronach czeskich, a ich wartość została przeliczona na złotówki wg średniego kursu dla tych walut ogłoszonego przez NBP z
dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji).
Łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) zawartych przez Spółkę z OTE, a.s. w okresie od
uzyskania przez Spółkę dostępu do systemu EBI i rozpoczęcia przekazywania przez Spółkę raportów bieżących i okresowych
za pośrednictwem systemu EBI (o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym EBI Nr 1/2011 z dnia 28.11.2011 r.) do
dnia 13 kwietnia 2013 roku włącznie (transakcje dokonywane były w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku do dnia 13
kwietnia 2013 roku włącznie) wynosi 21.257.974,17 zł, co powoduje przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z
ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych (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 08.12.2011 r.) i tym samym, kontrakty (transakcje) zawarte z OTE, a.s. we
wskazanym okresie zostały uznane przez Spółkę za istotne.
W ocenie Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowych kontraktów może 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 bieżące 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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