Katowice, 15 listopada 2012 roku

Informacja prasowa

FITEN sprzedał inwestorowi pierwszy projekt biogazowni
GK FITEN koryguje oczekiwane wyniki finansowe na 2012 i 2013 rok



za ponad 520 tys. zł została sprzedana spółka celowa, która posiada projekt
budowy biogazowi o mocy 1,89 MW zlokalizowanej w północnej Polsce



skorygowane oczekiwania finansowe GK FITEN na 2012 rok:
 444 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
 3,5 mlz zł EBITDA
 104 tys. zł skonsolidowanego zysku netto



w 2013 roku GK FITEN planuje:
 448 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
 8,2 mln zł EBITDA
 5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto

8 listopada 2012 r. Energobiogaz S.A., spółka zależna od FITEN S.A., zawarła z VOLTA
EUROPE BGS Sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% ud ziałów w kapitale
zakładowym spółki celowej BENERGO za łączną cenę 520 014,52 zł. Transakcja
przewiduje również przejęcie przez kupującego wierzytelności przysługujących
sprzedającemu. Wartość 100% udziałów sprzedawanej spółki w księgach sprzedającego
wynosi 5 000 złotych. Sprzedawana spółka posiada projekt budowy biogazowi o
mocy 1,89 MW zlokalizowanej w północnej Polsce.
„Jest to nasz pierwszy projekt biogazowni, który sprzedaliśmy inwestorowi. Zawarliśmy
umowę warunko wą, która zobowiązuje nas także do przygotowania dokumentacji
niezbędnej do realizacji budowy biogazowi, za warcia z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy pożyczki na uruchomienie inwestycji biogazowi
oraz umów na dostawę suro wców oraz innych materiałów istotnych z punktu widzenia
funkcjonowania biogazowi. Pozyty wne efekty finansowe tej transakcji będą
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym w 2013 roku. Mamy obecnie kilka projektów
budowy biogazowni na zaawansowanym etapie negocjacji i być może jeszcze w tym roku
uda się sprzedaż kolejnego projektu, choć nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują,

iż nie są to tematy łatwe i szybkie w realizacji” - mówi Roman Pluszczew, prezes zarządu
FITEN S.A.
Energobiogaz, spółka zależna od FITEN-u, prowadzi ponad 20 projektów biogazowni,
które są na różnym etapie przygotowania. Część z tych projektów zostanie sprzedanych
inwestorowi na etapie pozwolenia na budowę. Dopuszczalna jest także budowa
biogazowni z własnych środków i sprzedaż gotowych projektów. Budowa biogazowni o
mocy ok. 2 MW to nakład ponad 25 mln zł. Są to znaczne środki dla spółki, dlatego
preferowana będzie opcja sprzedaży po uzyskaniu pozwolenia na budowę biogazow ni i
ewentualna dalsza współpraca z inwestorem w zakresie wybudowania i prowadzenia
biogazowni przez FITEN.

Korekta oczekiwanych wyników finansowych na 2012 i 2013 rok
W opublikowanym 13 listopada 2012 roku raporcie bieżącym spółka FITEN skorygowała
oczekiwane wyniki finansowe na rok 2012 jak i 2013, które zostały przedstawione w
listopadzie 2011 roku w treści eBiuletynu NewConnect Nr 22/2011. Korekta wyników
została przeprowadzona po dokonaniu analizy i podsumowania wyników działalności
spółki FITEN i spółek zależnych działających w obszarze odnawialnych źródeł energii po
trzech kwartałach 2012 roku. Wpływ na korektę oczekiwanych wyników miała przede
wszystkim sytuacja w segmentach działalności GK FITEN zajmujących się
produkcją biomasy oraz projektowaniem i budową biogazowni.
W segmencie działalności związanej z produkcją biomasy wystąpiła korekta założeń
osiągnięcia planowanych poziomów przychodów i zakładanej wydajności. Zakład
granulacji biomasy, który został uruchomiony w czerwcu, nie osiąga zakładanej w
biznesplanie wydajności. Dlatego konieczna jest modyfikacja niektórych ciągów
transportowych, między innymi przejście z transportu taśmowego na pneumatyczny.
Spowoduje to nieplanowany kilkutygodniowy przestój produkcji, co znajdzie
odzwierciedlenie w wyniku finansowym za 2012 rok. Oznacza to, że spółka GreenAgro właściciel instalacji i podmiot zależny od Fiten S.A., osiągnie w 2012 roku nieplanowaną
stratę netto. W wyniku poczynionych już działań modernizacyjnych na rok 2013 planowane
jest osiągnięcie docelowej wydajności i tym samym osiągnięcie zysków na poziomie
zakładanym w biznesplanie.
W segmencie biogazu działania GK FITEN nakierowane były na doprowadzenie
projektów biogazowni do stanu gotowości do sprzedaży. Do chwili obecnej udało się
to w przypadku dwóch projektów. Obydwa projekty posiadają wsparcie NFOŚiGW.
Niemniej, doprowadzenie ich do stanu gotowości do rozpoczęcia budowy zajęło znacznie
więcej czasu, niż wynosiły założenia z listopada 2011 roku. W przypadku jednego projektu
została podpisana warunkowa umowa sprzedaży udziałów, przy czym prawo własności
przejdzie na kupującego w 2013 roku i w związku z tym wpływ na wynik finansowy również
zostanie zaliczony do roku 2013. Trwają również rozmowy na temat sprzedaży innych
projektów prowadzonych przez Energobiogaz.
„Chciałbym podkreślić, iż nasze pierwotne oczekiwania dochodowości segmentu
biogazowego okazały się zbyt wysokie. Skorygowane oczekiwania wyników
skonsolidowanych na 2012 rok uwzględniają przede wszystkim korektę oczeki wanych
wyników w segmencie biogazu” - mówi Roman Pluszczew, prezes zarządu FITEN S.A.
Zdecydowanie pozytywnie należy odczytać zwiększenie skali działalności spółki FITEN
w zakresie obrotu energią. Spółka rozwija się szybciej od założeń z 2011 roku.
Jednostkowa prognoza wyników FITEN na rok 2013 oparta jest w dużej części na
zawartych już transakcjach, które realizowane będą w roku 2013. Oczekiwane
jednostkowe przychody FITEN w 2013 roku mają wynieść 436 mln zł, EBITDA 5,4
mln zł, a zysk netto 4,2 mln zł.
„Nigdy dotąd w historii spółki, portfel zamkniętych transakcji hurtowych przeznaczonych do
wykonania nie prezento wał się tak dobrze. Dobry portfel kontraktów w spółce FITEN oraz
podjęte działania korygujące naszą strategię w dwóch pozostałych segmentach pozwalają
nam pozytywnie myśleć o dalszym rozwoju spółki” - mówi Roman Pluszczew, prezes
zarządu FITEN S.A.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK FITEN w okresie 1-3 2012
dane w tys. zł

3Q 2012

1-3Q 2012

3Q 2011

1-3Q 2011

przychody netto ze sprzedaży

124 678

316 731

54 161

171 716

zysk na sprzedaży

806,7

2 857,3

398,1

1 294,2

EBIT

561,9

2 422,3

378,8

1 295,9

zysk / strata netto

-125,9

562,5

406,9

1 049,6

EBITDA

746,3

2 782,1

447,1

1 518,8

„Cieszymy się z utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu przychodów generowanych
głownie przez segment działalności biznesowej GK FITEN związany z handlem energią
elektryczną. W okresie trzech k wartałów tego roku przychody wzrosły o 84%, a w samym
trzecim kwartale o 130% w poró wnaniu do tych samych okresów roku ubiegłego. Na
obniżenie skonsolidowanych wyników finansowych w trzecim kwartale miały wpływ
głównie strata spółki zależnej działającej w segmencie biogazu oraz opóźnienie w
osiągnięciu zakładanej wydajności i dochodowości w segmencie produkcji biomasy”. mówi Roman Pluszczew, prezes zarządu FITEN S.A.

***
Grupa Kapitałowa FITEN to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się
hurtowym obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach
europejskich, sprzedażą energii klientom końcowym oraz inwestycjami w
odnawialne źródła energii.
FITEN powstał w styczniu 2007 roku jako spółka utworzona przez Famur International
Trade S.A., należącej do Grupy FAMUR. W listopadzie 2007 roku w Famur International
Trade S.A. 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 kapitału spółki
do 10.600.000 zł. W grudniu 2008 roku inwestorem strategicznym FITEN S.A. został
fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. Tym samym Spółka przestała wchodzić w skład
Grupy Famur.
W marcu 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. 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 S.A.
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