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Zawarcie przez spółkę zaleŜną umów z NFOŚiGW o dofinansowanie, w formie dotacji i
poŜyczki, przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, Ŝe Spółka powzięła informacje o zawarciu przez
"Bioelektrownia Przykona" Spółkę z o.o. z siedzibą w Poznaniu (spółka zaleŜna od Spółki, w której Fiten SA posiada 100%
udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Warszawie ("NFOŚiGW") dwóch umów, obu z dnia 1 lutego 2012 roku, o dofinansowanie realizacji
przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni biogazowej Przykona" ze środków NFOŚiGW (m.in. w związku ze złoŜonymi przez
"Bioelektrownia Przykona" Sp. z o.o. wnioskami o dofinansowanie realizacji wskazanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, na
podstawie stosownych decyzji organów NFOŚiGW oraz Ministra Środowiska), tj. o zawarciu:
(1) umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji,
(2) umowy o dofinansowanie w formie poŜyczki.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa elektrowni biogazowej Przykona", "Bioelektrownia Przykona"
Sp. z o.o. zobowiązała się osiągnąć: (a) "efekt rzeczowy" w postaci osiągnięcia określonej mocy zainstalowanej energii
elektrycznej (ze źródeł odnawialnych) i wybudowanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz (b) "efekt
ekologiczny" w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w określonej ilości oraz rocznej produkcji energii w określonej
wielkości.
Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zamyka się kwotą 25.779,35 tys. zł,
przy czym:
(-) kwota dotacji ze środków NFOŚiGW została określona w wysokości 4.544,02 tys. zł,
(-) kwota poŜyczki ze środków NFOŚiGW została określona w wysokości do 10.872,83 tys. zł, a poŜyczka zostaje udzielona
na okres od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 20 grudnia 2026 roku, zaś oprocentowanie udzielonej poŜyczki zostało
ustalone w wysokości: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych w skali roku.
Informacje w przedmiocie załoŜeń gospodarczych realizowanych przez Spółkę, za pośrednictwem spółki celowej, tj.
"Bioelektrownia Przykona" Sp. z o.o., w tym informacje o prowadzonej procedurze dofinansowania przedmiotowego
przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW zawarte zostały w treści Dokumentu Informacyjnego Fiten SA sporządzonego na
potrzeby wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A-G Spółki (pkt 4.11.2., str. 73
Dokumentu Informacyjnego).
Zdaniem Zarządu Spółki, zawarcie przez spółkę zaleŜną (tj. "Bioelektrownia Przykona" Sp. z o.o.) przedmiotowych umów z
NFOŚiGW i skuteczna realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego moŜe mieć w przyszłości wpływ na wyniki
finansowe osiągane przez Spółkę, w tym na wyniki finansowe ujawniane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
Grupy Kapitałowej Fiten SA.
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"
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