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Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapita owej FITEN po czterech kwarta ach
2011 roku
GK FITEN, dynamicznie rozwijaj ca si firma zajmuj ca si hurtowym obrotem energi elektryczn
na rynku polskim oraz rynkach europejskich, sprzeda
energii klientom ko cowym oraz
inwestycjami w odnawialne ród a energii, opublikowa a wyniki finansowe za czwarty kwarta
2011 roku oraz narastaj co za okres 1-4 Q 2011 roku.
Narastaj co po czterech kwarta ach 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzeda y Grupy
Kapita owej FITEN wynios y ponad 263 mln z wobec 172,4 mln z w ca ym 2010 roku, oznacza to
wzrost o ponad 52% rok do roku. Zysk operacyjny po czterech kwarta ach 2011 roku wynosi 2,89
mln z , a zysk netto 2,48 mln z , wzrost odpowiednio o 128% i 255% w porównaniu do tego
samego okresu 2010 roku.
„Po raz pierwszy prezentujemy wyniki finansowe jako spó ka publiczna notowana na rynku
NewConnect. Cieszymy si , e mo emy zaprezentowa bardzo dobre wyniki potwierdzaj ce
dynamiczny rozwój Grupy Kapita owej FITEN. Ca y 2011 rok, a szczególnie czwarty kwarta , by dla
nas bardzo wa ny, jeden z wa niejszych w historii spó ki FITEN. W grudniu ubieg ego roku mia
miejsce debiut akcji spó ki FITEN na rynku NewConnect. Wcze niej, na prze omie sierpnia i wrze nia
przeprowadzili my ofert prywatn akcji, która zosta a z sukcesem uplasowana w ród krajowych
inwestorów indywidualnych i instytucji finansowych. Z emisji akcji pozyskali my 7,7 mln z , które
zgodnie z deklaracjami jakie przedstawili my inwestorom zostan przeznaczone na inwestycje w
rozwój projektów odnawialnych róde energii (OZE) w obszarze biogazu i biomasy energetycznej
oraz rozwój core businessu w zakresie handlu energi .” – mówi Roman Pluszczew, prezes zarz du
FITEN S.A.
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Za cztery kwarta y 2011 roku skonsolidowane przychody GK FITEN zwi kszy y si o prawie 53%.
Tak znacz cy wzrost przychodów wynika przede wszystkim ze zwi kszenia skali dzia alno ci
spó ki FITEN w zakresie obrotu energi elektryczn (wzrost o 50% z poziomu 172,4 mln z do
258,9 mln z ). Przychody realizowane w segmentach biomasy wynosi y 1,9 mln z , a biogazu 2,2
mln z .
W czwartym kwartale 2011 roku trwa y intensywne prace przy budowie zak adu produkcji biomasy
dla energetyki zawodowej w postaci pelletu, który powstaje w Tu owicach w woj. opolskim.
Zamówione zosta y g ówne maszyny i urz dzenia, trwa y budowlane prace adaptacyjne.
Zakontraktowano i zebrano surowiec w postaci s omy kukurydzianej.

„Jeste my ju na uko czeniu inwestycji i spodziewamy si uruchomienia produkcji na prze omie
marca i kwietnia. Rocznie zak ad b dzie produkowa oko o 30 tys. ton pelletu z odpadów rolniczych,
ównie ze s omy zbo owej, rzepakowej i kukurydzianej. Na t inwestycj z emisji trafi oko o 4 mln
, g ównie na kapita obrotowy. Spodziewamy si , e stopa zwrotu z tej inwestycji b dzie bardzo
wysoka, ponad 20 proc. rocznie.” – mówi Roman Pluszczew.
Docelowo planowana jest produkcja oko o 100 tys. ton pelletu. To oznacza budow jeszcze dwóch
zak adów o zdolno ci produkcyjnej przekraczaj cej 30 tys. ton pelletu rocznie. Obecnie trwaj
prace nad wybraniem odpowiedniej lokalizacji dla zak adów do produkcji biomasy.
Drugi projekt OZE, na który przeznaczono 3,5 mln z rodków ze sprzeda y akcji to budowa
biogazowni. W tej chwili Energobiogaz, spó ka nale ca do FITEN-u, ma jedno prawomocne
pozwolenie na budow w miejscowo ci Przykona w centralnej Polsce. Projekt otrzyma tak e
finansowanie w postaci dotacji z NFO iGW w wysoko ci ponad 4,4 mln z oraz kredytu
przyznanego przez NFO iGW w wysoko ci ponad 10,8 mln z . To projekt biogazowi o mocy 1,89
MW, oparty o substraty z przemys u rolno-spo ywczego. Energobiogaz prowadzi ponad 20
projektów biogazowni, które s na ró nym etapie przygotowania. Strategia rozwoju projektów
biogazowych zak ada uzyskanie 10 prawomocnych pozwole na budow biogazowni do ko ca
pierwszego kwarta u 2013 r. Cz
z tych projektów zostanie sprzedanych inwestorowi na etapie
pozwolenia na budow . Dopuszczalna jest tak e budowa biogazowi z w asnych rodków i sprzeda
gotowych projektów. Budowa biogazowni o mocy ok. 2 MW to koszt oko o 25 mln z . S to znaczne
rodki dla spó ki, dlatego preferowana b dzie opcja sprzeda y po uzyskaniu pozwolenia na
budow biogazowi i ewentualna dalsza wspó praca z inwestorem w zakresie wybudowania i
prowadzenia biogazowi przez FITEN.
ównym ród em przychodów spó ki FITEN jest obrót energia elektryczn . FITEN specjalizuje si
w hurtowym handlu energi elektryczn na gie dach energii w Polsce, Czechach, Austrii i
Niemczech. Do partnerów spó ki nale m.in.: Vattenfall, PGE, EZ, Tauron Polska Energia czy JP
Morgan. Handel energi realizowany jest bezpo rednio z kontrahentami oraz za pomoc platform
brokerskich. Spó ka prowadzi tak e sprzeda energii odbiorcom ko cowym. W gronie klientów s
du e przedsi biorstwa Browary om a i Van Pur, Mokate, Polski Ogród z grupy Hortex oraz mniejsi
odbiorcy - sieci aptek, salony samochodowe a tak e gminy na terenie ca ego kraju.
***
FITEN powsta w styczniu 2007 roku jako spó ka utworzona przez Famur International Trade S.A., nale cej do Grupy
FAMUR. W listopadzie 2007 roku w Famur International Trade S.A. powo ano dzia obrotu energi elektryczn .
Wkrótce sprzeda energii sta a si g ównym przedmiotem dzia alno ci firmy. W listopadzie 2008 r. nast pi a zmiana
nazwy firmy na FITEN Spó ka Akcyjna. Dosz o te do emisji akcji i podwy szenia kapita u spó ki do 10.600.000 z . W
grudniu 2008 roku inwestorem strategicznym FITEN S.A. zosta fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. Tym samym
Spó ka przesta a wchodzi w sk ad Grupy Famur. W marcu 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. podj o
uchwa w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki w drodze emisji kolejnych akcji i zdecydowano
o wprowadzeniu akcji spó ki do alternatywnego systemu obrotu gie dowego na NewConnect, organizowanego przez
Gie Papierów Warto ciowych w Warszawie SA.
Obecnie najwi kszym akcjonariuszem jest fundusz Avallon MBO FUND, który ma 72,17% udzia ów w kapitale
zak adowym i g osów na WZ spó ki FITEN S.A
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