Raporty EBI

1z1

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_st...

Raport EBI
typ raportu

Raport bieżący

numer

38/2013

data dodania

2013-07-09 11:35:14

spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Zawarcie przez jednostkę zależną od FITEN S.A. aneksu do istotnej umowy.
Zarząd FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 8 lipca 2013r. do spółki zależnej od FITEN S.A., tj.
Energobiogaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Sprzedający") wpłynął podpisany przez kontrahenta VOLTA EUROPE
BGS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Kupującym") aneks nr 1 do warunkowej umowy
sprzedaży zawartej 8 listopada 2012 roku ("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. W związku z zawarciem aneksu Umowy zawarto również aneks do
umowy przelewu wierzytelności z dnia 8 listopada 2012 roku oraz porozumienie w sprawie odstąpienia Kupującego od
Umowy.
Zawarty aneks dotyczy zmiany ceny za udziały oraz terminu realizacji warunków zawieszających wykonanie Umowy i tak:
- cena za 100% udziałów w kapitale zakładowym Benergo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zostaje ustalona na poziomie
320.014,52 złotych. Pierwotnie cena ta wynosiła 520.014,52 złotych.
- wydłużeniu uległ termin realizacji warunków zawieszających powołanych w Umowie do dnia 30 listopada 2013 roku.
Pierwotny termin powołany w Umowie określony został na dzień 1 czerwca 2013 roku.
- w związku ze zmianą terminu wypełnienia warunków zawieszających zmianie uległy również terminy zapłaty ceny za
udziały oraz ceny za wierzytelność. Nowe terminy określono na dzień 30 listopada 2013 roku.
Zarówno Kupujący jak i Sprzedający mają prawo odstąpienia od Umowy, po spełnieniu odpowiednich przesłanek
wymienionych w Umowie. Maksymalny termin odstąpienia od umowy określony został na 21 grudnia 2013 roku.
W podpisanym porozumieniu dotyczącym otrzymanego w dniu 3 czerwca 2013 roku oświadczenia o odstąpieniu od umowy
ustalono iż w związku z podpisaniem aneksu do Umowy nie zachodzą przesłanki do zwrotu przez Energobiogaz wpłaconej
przez Kupującego zaliczki w wysokości 300.000 złotych.
W wyniku podpisanych dokumentów łączna wartość warunkowej umowy sprzedaży udziałów oraz umowy przelewu
wierzytelności wynosi 1.600.000 złotych.
O zawarciu przedmiotowych umów FITEN S.A. informował w drodze komunikatu bieżącego EBI nr 87/2012 z dnia 9
listopada 2012 roku. O odstąpieniu przez kontrahenta spółki zależnej od istotnej umowy FITEN S.A. informował w drodze
komunikatu bieżącego EBI nr 33/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku.
W ocenie Zarządu podpisane aneksy mogą mieć wpływ na skonsolidowane wyniki 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),
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Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
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