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Informacja prasowa, 13.08.2014

Fiten stawia na energię dla biznesu

56,8 mln PLN przychodów Grupy Fiten w II kwartale 2014 r.
Niekorzystna sytuacja na europejskim rynku hurtowego handlu energią mocno odcisnęła się na
ostatnich wynikach działającej w tej branży Fiten S.A. Spółka oczekuje poprawy sytuacji,
informując jednocześnie o pierwszych sukcesach na polu sprzedaży energii dla biznesu.

Drugi kwartał 2014 r. Grupa Fiten zamknęła ujemnym wynikiem finansowy wynoszącym niemal 1,3
mln PLN, na którego ukształtowanie kluczowy wpływ miała jednostkowa strata Fiten S.A. na
poziomie 667 tys. PLN. Przychody spółki przekroczyły 56,8 mln PLN, jednak był to wynik o 28%
niższy od osiągniętego w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Jak komentuje Zarząd, na słabszy
kwartał wpływ miała przede wszystkim sytuacja na europejskich giełdach energii, których Fiten jest
aktywnym uczestnikiem.
- Słabszy kwartał w wykonaniu Grupy Fiten wynikał głównie ze spadku rentowności na sprzedaży.
Poszczególne transakcje dokonywane na rynku hurtowym były mniej zyskowne, niż w poprzednich
okresach, a wynikało to z niskiej zmienności cen energii elektrycznej na europejskich giełdach.
Sytuacja ta utrzymuje się od marca, żywię jednak nadzieję, że ulegnie poprawie w drugiej połowie
roku, co powinno korzystnie przełożyć się na przyszłe wyniki – stwierdził Roman Pluszczew, Prezes
Zarządu Grupy Fiten.
W ostatnim okresie Fiten wiele uwagi poświęca również drugiemu segmentowi swojej dz iałalności.
Mianowicie, rozwojowi sieci sprzedaży dla klientów końcowych, głównie przedsiębiorstw z sektora
MSP. Jak informuje Spółka, w ciągu trzech miesięcy objętych raportem udało jej się zawrzeć 29
umów partnerskich, co już dziś umożliwia skuteczną akwizycję na terenie całego kraju.
- Zauważamy rosnące zainteresowanie przedsiębiorców naszą energią, spowodowane w dużej mierze
jej konkurencyjną ceną. Obecnie zawieramy wiele kontraktów, których realizacja rozpocznie się wraz
z początkiem kolejnego roku, spodziewamy się również intensyfikacji sprzedaży po okresie
wakacyjnym. Oczekuję, że działania te w znacznym stopniu wpłyną na nasze przyszłoroczne wyniki
finansowe – dodał Roman Pluszczew.

Regon: 240547273

Kapitał zakładowy 14 100 000 złotych, opłacony w całości

NIP: 6342622328

Konto PLN : PKO BP S.A 26 1020 2498 0000 8002 0373 7269

KRS: 0000274060

Sąd Rejonowy w Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

FITEN S.A
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
tel.
+48 32 775 94 64
tel./fax: +48 32 775 94 65
e-mail: fiten@fiten.pl
www.fiten.pl

Sprzedaż energii dla klienta biznesowego jest obecnie drugim, obok obrotu hurtowego, filarem
działalności Grupy Fiten. W ostatnim okresie spółka poszerzyła gamę ofertową o produkty skierowane
dla przedsiębiorstw z sektora MSP i oczekuje, że ten segment działalności będzie stawał się coraz
istotniejszym składnikiem generowanych wyników.

***

FITEN SA – pods tawowe informacje o S półce
Głó wnym obszarem działalności FITEN jest obrót energią elektryczną na rynku polskim i międzynarodowy m.
Spółka uczestniczy w obrocie hurtowym energią elektryczną w Polsce, Czechach, Niemczech i Austrii, jako
członek giełd towarowych oraz w ramach kontraktów bilateralnych (EFET). Do partnerów FITENU należą
m.in.: Vattenfall, E.ON, PGE, CEZ, Tauron Polska Energia i inni. FITEN sprzedaje również energię do klientów
końcowych - podmiotów biznesowych i instytucjonalnych. Za pośrednictwem spółki celowej GreenAgro SA
inwestuje w produkcję pelletu drzewnego przeznaczonego na eksport. Od 2011 roku spółka Fiten SA notowana
jest na rynku NewConnect.
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