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FITEN finalizuje sprzedaż pierwszej biogazowni
FITEN planuje podpisanie we wrześniu br. umowy z inwestorem strategicznym na sprzedaż
pierwszego projektu budowy biogazowni w Przykonie.
„Jesteśmy już na ostatnim etapie rozmów z inwestorem i planujemy we wrześniu finalizację umowy z
inwestorem zdecydowanym na inwestycje w budowę biogazowni. Będzie to nasz pierwszy projekt biogazowni
z pozwoleniem na budowę, który sprzedamy inwestorowi. Kolejne projekty biogazowni są na bardzo
zaawansowanym etapie negocjacji i spodziewamy się jeszcze w tym roku sprzedaży kolejnych projektów i
wzmocnienia tym samym pozycji finansowej naszej spółki zależnej Energobiogaz. Pozyskanie inwestora dla
projektów biogazowych będzie miało także istotny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy
Kapitałowej FITEN” - 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. Strategia rozwoju projektów biogazowych zakłada uzyskanie 10 prawomocnych
pozwoleń na budowę biogazowni do końca pierwszego kwartału 2013 r. Część z tych projektów zostanie
sprzedanych inwestorowi na etapie pozwolenia na budowę. Dopuszczalna jest także b udowa biogazowni z
własnych środków i sprzedaż gotowych projektów. Budowa biogazowni o mocy ok. 2 MW to koszt ponad 20
mln zł. Są to znaczne środki dla spółki, dlatego preferowana będzie opcja sprzedaży po uzyskaniu pozwolenia
na budowę biogazowni i ewentualna dalsza współpraca z inwestorem w zakresie wybudowania i prowadzenia
biogazowni przez FITEN.
***

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FITEN w drugim kwartale 2012 roku oraz
narastająco za I – II kwartały 2012 roku
W drugim kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK FITEN wyniosły ponad 106
mln zł i wzrosły o 79% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk operacyjny EBIT
wyniósł w drugim kwartale 1,2 mln zł, a zysk netto 411 tys. zł, oznacza to wzrost odpowiednio o 181% i
112% w porównaniu do drugiego kwartału 2011 roku.
Narastająco za okres dwóch kwartałów 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK FITEN
przekroczyły 192 mln zł i były o 63% wyższe od przychodów wypracowanych w pierwszym półroczu

2011 roku. Zysk operacyjny GK FITEN w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 1,9 mln zł i był wyższy
od wypracowanego w tym samym okresie roku ubiegłego o 103%. Zysk netto jaki zanotowała GK
FITEN za sześć miesięcy 2012 roku wyniósł 630 tys. zł.
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„W pierwszym półroczu osiągnęliśmy wysokie dynamiki wzrostu przychodów i wyniku operacyjnego głównie
dzięki zwiększaniu skali podstawowej działalności, czyli handlu energią elektryczną. Przychody wygenerowane
z działalności w obszarze energii odnawialnej w pierwszym półroczu wyniosły ponad 1,4 mln zł i nadal
stanowią niewielki ułamek przychodów całej Grupy. Skonsolidowany wynik netto w pierwsz ym półroczu 2012
był nieznacznie niższy od wypracowanego w pierwszym półroczu roku ubiegłego i na jego poziom miały wpływ
dwa czynniki. Po pierwsze straty w spółkach zależnych zajmujących się energia odnawialną: biomasą i
biogazem. Po drugie różnice kursowe powstałe w FITEN S.A. w wyniku rozliczeń transakcji kupna i sprzedaży
energii elektrycznej na giełdzie towarowej. Spodziewamy się w kolejnych okresach stabilizacji w wynikach
finansowych segmentu produkcji biomasy, ponieważ nasza instalacja do produkcji pelletu produkuje już
pełnowartościowy surowiec, który możemy sprzedawać odbiorcom. Natomiast w segmencie biogazu kluczowe
dla poprawy wyników będzie pozyskanie inwestora strategicznego i sprzedaż pierwszego projektu
biogazowni.” – mówi Roman Pluszczew, prezes zarządu FITEN S.A.
Segment produkcji biomasy i biogazownie
W drugim kwartale 2012 miał miejsce rozruch w zakładzie produkcyjnym pelletu w Tułowicach. W ostatniej
dekadzie czerwca zakład rozpoczął ciągłą produkcję. Trwają jeszcze działania o charakterze technicznym
zmierzające do osiągnięcia zakładanej wydajności. Pierwsze przychody z tytułu sprzedaży pelletu własnej
produkcji zostały już osiągnięte.
W segmencie biogazu działania w drugim kwartale skoncentrowane były na poszukiwaniu i rozm owach z
potencjalnymi inwestorami lub partnerami w projektach biogazowych. Oprócz działań w kierunku sprzedaży
projektów, Energobiogaz S.A. (spółka zależna od FITEN S.A. odpowiedzialna za segment biogazu) prowadził
normalną działalność operacyjną polegającą na rozwijaniu projektów biogazowych.
***
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 o dnawialne 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 spr zedaż energii stała
się główny m przedmiotem działalności firmy. W listopadzie 2008 r. nastąpiła zmiana nazwy fir my na FITEN Spółka Akcyjna. Doszło
też do emisji akcji i podwyższenia kapitału spółki do 10.600.000 zł. W grudniu 2008 roku inwestorem strateg icznym 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 War tościowych 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 końcowy m.
W gronie klientów są duże przedsiębiorstwa Browary Łomża i Van Pur, Mokate, Polski Ogród z grupy Hor tex 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 zakładowy m i głosów
na WZ spółki FITEN S.A
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