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Wypowiedzenie istotnych umów długoterminowych
Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 24 czerwca 2013 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 97/PM/12 z dnia 26 lipca 2012 r. (dalej: "Umowa nr 97/PM/12 ") oraz
2) umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Nr 33/MA/12 z dnia 26 lipca 2012 r.
(dalej: "Umowa nr 33/MA/12").
Do chwili obecnej obie umowy nie weszły w życie. O zawarciu obu umów Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr
72/2012 z dnia 12 września 2012r.
Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 97/PM/12 wynosiła: 80.765.023,49 złotych.
W następstwie złożonego przez Spółkę wypowiedzenia, Umowa nr 97/PM/12 ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 lipca 2013 roku.
Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 33/MA/12 wynosiła: 54.931.483,97 złotych.
W następstwie złożonego przez Spółkę wypowiedzenia, Umowa nr 33/MA/12 ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 lipca 2013 roku.
Przyczyną wypowiedzenia w/w umów jest obecna sytuacja na rynku praw majątkowych (tzw. zielonych certyfikatów) oraz
obecne i przewidywane przez Spółkę relacje cenowe na rynku energii elektrycznej.
Wypowiedzenie obu przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne zdarzenie, ponieważ szacunkowa
łączna wartość tych umów (wynosząca 135.696.507,46 zł) przekracza przyjęty przez Spółkę próg istotności (tj. wartości 5%
przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów), a brak realizacji przedmiotowych umów może mieć w
przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Każda z tych umów z osobna również została uznana przez
Spółkę za istotną umowę według przyjętych przez Spółkę kryteriów istotności.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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