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FITEN SA udanie debiutuje na rynku gazu
Wzbogacenie oferty o wysokometanowy gaz ziemny okazało się dobrym krokiem zarządu FITEN
SA. W pierwszych dwóch miesiącach kontraktacji Spółka zawarła umowy na dostawę 110 GWh
gazu, co powinno przełożyć się na 13,3 mln PLN przychodów.
Pod koniec ubiegłego roku Zarząd FITEN S.A. poinformował o planach wzbogacenia oferty
o wysokometanowy gaz ziemny. W grudniu taryfa spółki została zaakceptowana przez Urząd
Regulacji Energetyki, natomiast sprzedaż dla klientów biznesowych, którzy stanowią główną grupę
odbiorców energii FITEN, ruszyła z końcem marca br. Na koniec maja poziom kontraktacji dostaw
błękitnego paliwa wyniósł 110 GWh, co w opinii zarządu przełoży się na przychód 13,3 mln PLN.
Zakładając utrzymanie się obecnej dynamiki sprzedaży, spodziewana kontraktacja do końca 2015
roku wynosi 350 GWh gazu i opiewa na łączną kwotę przekraczającą 42 mln PLN. Realizacja umów
powinna przypaść na lata 2015 ? 2016.
– Pierwsze miesiące naszej obecności na rynku gazu ziemnego można śmiało uznać za udane.
Wprawdzie na chwilę obecną skala tej działalności w naszym portfolio nie jest duża, jednak
obserwując dynamikę kontraktacji, spodziewamy się, że segment ten będzie stale przybierał
na znaczeniu. Rynek jest bardzo perspektywiczny, dlatego pragniemy rozwijać się w tym zakresie.
Oczekujemy, że sprzedaż gazu znacząco wpłynie na poziom naszych przychodów oraz rentowności
sprzedaży w roku 2015 oraz 2016 ? skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.
Gaz ziemny dostarczany przez FITEN SA oferowany jest zarówno niezależnie, jak i w ofercie łączonej
z dostawą energii elektrycznej, z wykorzystaniem rozwiniętej w 2014 roku ogólnopolskiej sieci
sprzedawców.
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