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spółka

FITEN Spółka Akcyjna

Zawarcie aneksu do umowy z Elektrociepłownią (załoŜenie istotnych przychodów).
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, Ŝe w dniu 15 grudnia 2011 roku Spółka
otrzymała podpisany zwrotnie przez kontrahenta, tj. spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) właściciela elektrociepłowni z siedzibą w województwie podkarpackim - aneks do umowy sprzedaŜy energii elektrycznej, na
mocy którego przedmiotowa umowa na dostawy energii elektrycznej została przedłuŜona na okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku.
Zarząd Spółki ocenia - w oparciu o dotychczas zrealizowaną sprzedaŜ i zakup energii elektrycznej z tym kontrahentem w roku
2011, a takŜe w oparciu o planowany, przyszły wolumen obrotu z kontrahentem (oszacowany na podstawie dotychczasowego
doświadczenia w kontaktach z kontrahentem) - Ŝe wartość transakcji związanych z obrotem energią elektryczną,
realizowanych przez Spółkę z tym kontrahentem w 2012 roku, zamknie się kwotą około 18.013,0 tys. zł.
W bieŜącym roku obrotowym (rok obrotowy 2011), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 10 grudnia 2011 roku,
suma wartości transakcji zawartych przez Spółkę ze wskazanym kontrahentem z siedzibą w województwie podkarpackim
wynosi łącznie 9.538,7 tys. zł.
Zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy sprzedaŜy energii elektrycznej zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne, ze
względu na przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych (Spółka
informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania
o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 2/2011 z dnia 08.12.2011 r.). Zdaniem
Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowej umowy moŜe mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i 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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