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spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Odstąpienie przez kontrahenta spółki zależnej od istotnej umowy.
Zarząd FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"), informuje, że w dniu wczorajszym tj. 3 czerwca 2013 r. spółka
zależna od Emitenta, tj. Energobiogaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Energobiogaz") otrzymała listem poleconym
od VOLTA EUROPE BGS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Volta") oświadczenie o
odstąpieniu od warunkowej umowy sprzedaży ("Umowa") 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt
złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym spółki BENERGO spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000332472, stanowiących łącznie 100 % kapitału zakładowego tejże spółki i dających prawo
do 100 głosów na zgromadzeniu wspólników stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów zawartej w dniu 8 listopada 2012
roku.
W otrzymanym oświadczeniu od odstąpieniu od umowy Volta powołuje się na niewypełnienie przez Energobiogaz warunków
zawieszających powołanych w umowie.
Oświadczenie zawiera również wezwanie do zwrotu udzielonej przez Volta zaliczki w kwocie 300 tys złotych w terminie 14
dni od otrzymania oświadczenia.
Zgodnie z zapisami Umowy z dnia 8 listopada 2012 roku odstąpienie od umowy sprzedaży udziałów powoduje również
odstąpienie od Umowy cesji wierzytelności.
Volta oświadcza iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie uznane za niebyłe jeżeli do 14 czerwca 2013 roku zostaną
podpisane aneksy do wyżej wymienionych umów.
Informacje dotyczące podpisania Umowy oraz Umowy cesji wierzytelności zostały podane do publicznej wiadomości w
drodze raportu EBI nr 87/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku.
W ocenie Zarządu Spółki, otrzymane odstąpienie od umowy może mieć wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej FITEN S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (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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