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typ raportu

Raport bieŜący

numer

2/2011

data dodania

2011-12-08 14:11:47

spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Określenie przez Zarząd Spółki kryterium istotności w przedmiocie raportowania o istotnych
umowach zawieranych przez Spółkę lub jej jednostkę zaleŜną.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, Ŝe w celu ustalenia jednolitego
kryterium stosowanego przez Spółkę w zakresie obowiązków informacyjnych odnoszących się do informowania o zawarciu
przez Spółkę lub jednostkę od niej zaleŜną istotnej umowy (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z postanowień § 3 ust. 2
pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO), podjął decyzję, przy uwzględnieniu charakteru i zakresu prowadzonej działalności,
o stosowaniu na te potrzeby kryterium istotności odnoszącego się do wartości jednostkowych przychodów Spółki z ostatnich
czterech pełnych kwartałów kalendarzowych. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki, stosowne informacje bieŜące Spółki w tym
przedmiocie będą podlegały raportowaniu w przypadku, gdy wartość jednostkowych przychodów Spółki z ostatnich czterech
pełnych kwartałów osiągnie lub przekroczy 5% wartości tej kategorii przychodów.
NiezaleŜnie od przyjętego kryterium istotności (tj. niezaleŜnie od osiągnięcia lub przekroczenia przyjętego progu istotności),
Zarząd Spółki będzie w tym zakresie przekazywał informacje publiczne takŜe o zawarciu kontraktu (a takŜe o wszelkich innych
okolicznościach lub zdarzeniach) w przypadku, gdy uzna daną umowę lub kontrakt za znaczący/istotny ze względu na kryteria
wynikające z postanowień § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Załącznika
Nr 3 do Regulaminu ASO "emitent jest zobowiązany do przekazywania w formie raportu bieŜącego informacji o wszelkich
okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta
lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych".
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieŜące 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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