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Informacja prasowa

FITEN sprzedał inwestorowi drugi projekt biogazowni
17 kwietnia br. FITEN zawarł z VOLTA EUROPE BGS umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce
Bioelektrownia Przykona. Jest to drugi projekt biogazowi sprzedany inwestorowi z portfela
projektów będących w posiadaniu FITEN SA. W listopadzie 2012 roku za ponad 0,5 mln zł FITEN
sprzedał spółkę celowa wraz z projektem budowy biogazowi o mocy 1,89 MW zlokalizowanej
w północnej Polsce, a kupującym była także spółka VOLTA EUROPE BGS.
Wraz z umową sprzedaży udziałów w spółce Bioelektrownia Przykona, została zawarta z VOLTA
EUROPE BGS umowa cesji wierzytelności stanowiących kapitały pożyczek udzielonych przez
spółkę FITEN na rzecz Bioelektrowni Przykona. Wartość ceny sprzedaży udziałów w spółce
Bioelektrownia Przykona oraz umowy cesji wynosi łącznie 1,5 mln zł.
W trudnych dla inwestycji w odnawialne źródła energii czasach sprzedaż projektu biogazowi
uważamy za duży sukces. Warto podkreślić, że drugi projekt biogazowi sprzedaliśmy temu samemu
inwestorowi - spółce VOLTA EUROPE BGS, która widzi potencjał i perspektywy rozwoju rynku OZE
w Polsce. Doceniamy udaną dotychczas współpracę z VOLTA EUROPE BGS i mamy nadzieję, że
nasza będzie ona kontynuowana przy realizacji kolejnych projektów - mówi Roman Pluszczew,
prezes zarządu FITEN SA.
Beneficjentem kontraktu z VOLTA EUROPE BGS będzie także Energobiogaz, spółka zależna od
FITEN, która zawarła ze spółką Bioelektrownia Przykona umowę na budowę od podstaw
biogazowni o mocy elektrycznej 1,89 MW w miejscowości Psary, gmina Przykona. Realizacja
inwestycji planowana jest na 31 października 2013 roku. Natomiast rozruch mechaniczny
i technologiczny biogazowni ma zostać przeprowadzony do 30 czerwca 2014 r. Wartość umowy na
budowę biogazowni wynosi 27,5 mln zł. Energobioogaz podpisał także umowę podwykonawczą na
dostarczenie maszyn i urządzeń do biogazowni budowanej dla spółki Bioelektrownia Przykona oraz
wykonanie robót budowanych i montażowych tych urządzeń.
Budowa biogazowni przez nasza spółkę Energobiogaz ma bardzo duże znaczenie dla uzyskania
referencji w wykonywaniu tego typu inwestycji. Będziemy realizować kompleksową budowę
biogazowni od podstaw, a także wraz z partnerem zajmiemy się dostarczeniem i montażem całej
instalacji. Doświadczenie i referencje, jakie dzięki udziałowi w tej inwestycji nabędzie
Energobiogaz, będą istotną przewagą konkurencyjną - mówi Roman Pluszczew, prezes zarządu
FITEN SA.
Zdaniem zarządu spółki realizacja umów sprzedaży projektu biogazowni oraz budowy
i wyposażenia biogazowni w Przykonie może mieć istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy
Kapitałowej FITEN w 2013 roku.
***

Grupa Kapitałowa FITEN to dynamicznie rozwijająca się firm a zajmująca się hurtowym obrotem energią ele ktryczną
na rynku polskim oraz r ynkach europejskich, spr zedażą energii klient om końcowym oraz inwestycjami
w odnawialne źródła energii.
FITEN powstał w styczniu 2007 roku jako spółka utworzona przez Famur International Trade SA., należącej do Grupy
FAMUR. W listopadzie 2007 roku w Famur International Trade SA. powołano dział obrotu energią elektryczną.
Wkrótce sprzedaż energii stała się głównym przedmiotem działalności firmy. W listopadzie 2008 r. nastąpiła zmiana
nazwy firmy na FITEN Spółka Akcyjna. Doszło też do emisji akcji i podwyższenia kapi tału spółki do 10.600.000 zł.
W grudniu 2008 roku i nwestorem strategicznym FITEN SA. został fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. Tym samym
Spółka przestała wchodzić w skład Grupy Famur.
W marcu 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN SA. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji kolejnych akcji i zdecydowano o wprowadzeniu akcji spółki do alternatywnego
systemu obrotu giełdowego na NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Do partnerów biznesowych spółki FITEN w zakresie handlu energią należą m.in.: Vattenfall, PGE, ČEZ, Tauron Polska
Energia czy JP Morgan. Handel energią realizowany jest bezpośrednio z kontrahentami oraz za pomocą platform
brokerskich. Spółka prowadzi także sprzedaż energii odbiorcom końcowym. W gronie klientów są duże
przedsiębiorstwa Browary Łomża i Van Pur, Mokate, Polski Ogród z grupy Hortex oraz mniejsi odbiorcy - sieci aptek,
salony samochodowe, a także gminy na terenie całego kraju.
Obecnie największym akcjonariuszem jest fundusz Avallon MBO FUND, który ma 72,17% udziałów w kapitale
zakładowym i głosów na WZ spółki FITEN SA.
Spółka FITEN SA od grudnia 2011 roku jest notowana na rynku NewConnec t.
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