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Informacja prasowa, 23.07.2014

Myślisz o zmianie sprzedawcy energii dla Twojej firmy? Nie
ograniczaj się do największych!
Na krajowym rynku obrotu energią elektryczną od lat funkcjonują duże podmioty z wyrobi oną marką, do
których klienci zdążyli się już przyzwyczaić. Jednak o uwagę odbi orców zabiegają również młode spółki
obrotu, wi dzące w tej branży duży potencjał i pragnące wyrwać dl a siebie kawałek energetyczneg o tortu.
Często proponują klientom rozwi ązania będące atrakcyjną alternatywą dl a ofert krajowych potentatów.
Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo Energetyczne w 1997 r. w Polsce powst ał rynek energii elektrycznej
i ro zpoczęty został długotrwały proces budowy konkurencji w sektorze zdo minowany m dotychczas przez
monopole. Energia p rzestała być pojmowana jako dobro publiczne, a stała się towarem podlegający m obrotowi
na wolny m ryn ku. Zmiany wynikały z przekonania, że silna konkurencja wielu podmiotów oraz swobodna gra
popytu i podaży umożliwią u zyskanie niskich cen energii, a walka o klienta zmusi działające w tej branży
prywatne przedsiębiorstwa do zapewn iania coraz lepszej jakości świadczonych usług.
Obecny model rynku energii elektrycznej zakłada istnienie pięciu profiló w działalności obejmujących:
wytwarzanie, t ransport, obrót, dystrybucję oraz sprzedaż. Firmy zajmu jące się handlem energ ią, tzw. spółki
obrotu, nabywają ją w elektrowniach, a następnie handlują ją na rynku bądź sprzedają odbiorcom końcowy m.
Kluczowa jest tu rola dystrybutora, który zapewnia transport energii od spółki obrotu do klienta końcowego.
Proces demonopolizacji wiązał się z powstaniem dużych grup energetycznych oferującyc h komp leksowo usługi
dystrybucji oraz sprzedaży. Do sieci najwięks zych firm przyłączani są niemal wszyscy krajowi odbiorcy energii,
a w zależności od lokalizacji, jej dystrybutorem są znane wszystkim Enea, Energa, RW E lub Tauron. Przez lata
klienci zdążyli p rzy zwyczaić się do tych podmiotów i zawierają z nimi u mo wy zarówno na dystrybucję, jak
i sprzedaż energii. O ile firmy operującej siecią nie mo żna zmien ić, w przypadku wyboru dostawcy energii
sytuacja wygląda inaczej.
ZMIANA SPRZEDAWCY EN ERGII
Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej ko rzystają z o woców liberalizacji rynku i decydując się na zmianę
sprzedawcy energii, często wybierając, n iezależne od dużych koncernów, mniejsze spółki obrotu. Warto bowiem
pamiętać, że od 2007 r. mają mo żliwość dokonania takiej zmiany wedle uznania, zgodnie z zasadą TPA (Third
Party Access), gdzie „stroną trzecią” jest właśnie sprzedawca energii. Prawo to przysługuje zarówno klientom
biznesowym, instytucjonalnym, jak i indywidualnym, niezależn ie od pozio mu zu życia energii. Całkowita liczba
przedsiębiorstw, które zdecydowały się na ten kro k stale rośnie, a na koniec 2013 r. wyniosła 92 626 podmioty
biznesowe i instytucjonalne.
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Wykres. Liczba zmian sprzedawcy energii przez klientów biznesowych i instytucjonalnych (grupy taryfowe
grupy taryfowe A, B, C)

Źródło: www.ure.gov.pl
Wiedza o mo żliwości samodzielnego wyboru dostawcy kwit ła powoli, jednak z roku na rok polscy
przedsiębiorcy są coraz bardziej świado mi istniejących alternatyw. Co skłania ich do zmian? Przede wszystkim
korzystniejsze warunki u mów oraz potencjalne oszczędności wynikające często z niższych cen energii u innych
sprzedawców, które w przypadku klientów biznesowych, nie podlegają taryfikacji Urzędu Regulacji Energetyki
(co ma miejsce na rynku odbiorców do mowych).
MŁ ODE SPÓŁ KI OBROTU
Jeśli chodzi o samych sprzedawców energii – jest w czym wybierać. Ich grono jest bardzo szerokie, jednak poza
dużymi koncernami, na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim posiadające odpowiednie koncesje młode
spółki obrotu. Widzą dla siebie duże perspektywy rozwoju w branży energetycznej i wychodzą do klientów
z coraz bard ziej konkurencyjną ofertą. Jak twierd zi Krzysztof Czajka, dyrektor ds. sprzedaży spółki Fiten SA
zajmującej się obrotem energią elektryczną, stosunkowo niewielka skala działalności tych podmiotów, działa na
korzyść odbiorców:
- Konkurencja na polskim rynku energii elektrycznej wciąż się rozwija, a w raz z nią rosną oczekiwania klientów.
Niestety nie wszyscy z nich zdają sobie sprawę, że wcale nie są skazani na duże koncerny, a mniejsze spółki
obrotu, takie jak Fiten, często dysponują bardziej atrakcyjną ofertą. Podmioty t e są obciążone mniejszymi
kosztami, posiadają również prostą strukturę zarządzania, dzięki czemu reakcja na zmiany rynkowe oraz
potrzeby klientów może być szybsza, a także dokładniejsza. Na przykładzie Fitenu widzę, że oferta takich spółek
spotyka się z entuzjazmem klientów, a odpowiednia kadra i indywidualne podejście do odbiorców są kluczem do
sukcesu w tym biznesie.

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

Poza samy m towarem, jakim jest energia elektryczna, spółki obrotu coraz częściej oferują swoim klientom
dodatkowe usługi, w ty m indywidualne doradzt wo i wsparcie merytoryczne. Niezdecydowanym klientom
zapewniają audyt energetyczny mający sprawdzić opłacalność zmiany sprzedawcy energii, pro wadzą szko lenia
poświęcone optymalizacji kosztów jej zakupu, zajmu ją się też d ziałalnością doradczą w ty m zakresie.
- W Fitenie staramy się w jak największym stopniu skoncentrować na potrzebach klienta. Przejawia się to na
wielu polach, m. in. w elastycznych warunkach kształtowania oferty oraz okresów obowiązywania umowy –
zawieramy zarówno kontrakty miesięczne, jak i kilkuletnie oraz gwarantujemy niezmienności ceny w ciągu
pierwszych trzech lat od jej zawarcia. Edukujemy również klienta, uczymy jak racjonalizować zużycie, a nasi
indywidualni doradcy pozostają do jego stałej dyspozycji. Widzimy, że takie podejście przynosi efekty i coraz
więcej małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na zmian ę sprzedawcy na Fiten – dodaje Krzysztof
Czajka.
JAK ZMIENIĆ SPRZEDAWCĘ?
Czy procedura zmiany sprzedawcy jest skomplikowana? Nie bard ziej niż w przyp adku zmiany dostawcy usług
internetowych lub operatora sieci ko mórkowej. Pierwszy m kro kiem jest znalezienie interesującej nas spółki
obrotu mającej podpisaną umowę z lokalny m dystrybutorem, a następnie kontakt z jej przedstawicielem i
negocjacja satysfakcjonujących warunków, poprzed zona audytem energetycznym. Umo wa zostanie przesłana
drogą pocztową, a po dokładnym zapo znaniu się z zapisami, należy ją odesłać do spółki obrotu. Wraz z dwo ma
egzemplarzami u mo wy, do klienta przesyłane jest również pełno mocnictwo, po podpisaniu którego, nowy
sprzedawca będzie mógł zająć się po zostałymi formalnościami – w ty m wypowied zeniem u mowy ko mpleksowej
(dystrybucja + sprzedaż) poprzedniemu sprzedawcy oraz zawarciem nowej (wy łączn ie na dystrybucję). U mowy
te zostaną nam przesłane drogą pocztową. Warto zaznaczyć, że od tego czasu otrzymywać będziemy dwie
faktury – jedną od nowego sprzedawcy, a drugą od dystrybutora.
Zmiana dostawcy energii elektrycznej jest zjawiskiem coraz częstszym na polskim rynku. P rzedsiębiorcy
decydują się na ten krok szukając sposobu na ograniczenie wydatków, a także – u zyskanie korzystniejszych
warunków u mo wy. Oferta dużych i znanych koncernów energetycznych nie zawsze jednak spełnia ich
oczekiwan ia, w związku z czy m odbiorcy zwracają się do mn iejszych niezależnych podmiotów, które bardzo
dobrze czu ją się na konkurencyjny m polskim rynku. Może to dobre rozwiązan ie ró wnież d la Twojej firmy?
***

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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