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FITEN Spółka Akcyjna

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej FITEN S.A.
Zarząd FITEN S.A. ("Spółka") informuje, że 27 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energobiogaz S.A.
("Spółka zależna") podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej w drodze emisji akcji
serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Uchwała"). Zgodnie z podjętą Uchwałą, podwyższa się
kapitał zakładowy Spółki zależnej z kwoty 1.200.000 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych) o kwotę 3.800.000 PLN
(trzy miliony osiemset tysięcy złotych), tj. do wysokości 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w drodze emisji 3.800.000
(trzy miliony osiemset tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty)
każda. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 1,00 PLN.
Zgodnie z treścią podjętej Uchwały, wszystkie akcje serii C zostały zaoferowane FITEN S.A. w drodze subskrypcji prywatnej.
Akcje serii C zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.
W związku z powyższym Spółka obejmie 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji serii C o łącznej wartości nominalnej
3.800.000 PLN (trzy miliony osiemset tysięcy złotych). Opłacenie obejmowanych akcji nastąpi poprzez umowne potrącenie
wierzytelności wynikających z udzielonych przez FITEN S.A. pożyczek na rzecz Spółki zależnej.
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce zależnej, FITEN S.A. posiadał 91,67% udziału w kapitale zakładowym
Energobiogaz S.A. oraz 91,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej. Po podwyższeniu kapitału zakładowego w
Spółce zależnej w wyniku emisji akcji serii C, FITEN S.A. posiadać będzie 98% udziałów w kapitale zakładowym
Energobiogaz S.A. oraz 98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej.
Podwyższenie kapitału w Spółce zależnej jest zgodne ze strategią Spółki, której głównym celem jest skupienie się na
hurtowym handlu energię elektryczną i stopniowym wyjścia z segmentu OZE. Emisja akcji serii C w Spółce zależnej jest
jednym z wielu kroków podjętych przez Zarząd FITEN S.A., których końcowym celem dla Grupy FITEN jest najkorzystniejsza
w obecnych warunkach rynkowych sprzedaż spółki Energobiogaz S.A. w związku z tym informacja ta może mieć istotny
wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect)
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