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FIGENE CAPITAL ogłosił wyniki za II kwartał 2019 roku 

 

W II kwartale 2019 roku zysk FIGENE CAPITAL wyniósł ponad 3 mln złotych. Spółka może 

pochwalić się dodatnią dynamiką zysku netto, a jego poprawę w dużej mierze 

zawdzięcza znaczącemu wzrostowi przychodów z działalności finansowej.  

 

„Tak znaczna poprawa zysku netto to najlepszy rezultat Spółki od kilku lat. Jako zarząd jesteśmy 

przekonani, że przyjęcie nowych założeń strategicznych naszej działalności, a co za tym idzie 

koncentracja na realizacji projektów w obszarze energetyki wiatrowej, przy efektywnym wykorzystaniu 

koniunktury i wzrostu popytu na energię elektryczną, może prowadzić Grupę FIGENE  

do dynamicznego rozwoju, a wszystkim jej interesariuszom powinno przynieść wymierne korzyści” – 

komentuje Janusz Petrykowski, prezes zarządu FIGENE CAPITAL S.A. – „Grupa FIGENE, podobnie 

jak w I kwartale bieżącego roku, jest nadal na etapie budowania bilansu poprzez nabywanie udziałów w 

kolejnych spółkach z branży energetycznej. Mimo, że spółki zależne w większości pełnią rolę spółek 

SPV, które są projektami jeszcze nie generującymi przychodów, to na koniec II kwartału br. aktywa 

trwałe wyniosły prawie 200 mln PLN. Jesteśmy przekonani, że modyfikacja dotychczasowej strategii  

dla FIGENE CAPITAL jest słuszna i spowoduje w skali okresów przyszłych poprawę wyników  

we wszystkich kluczowych wskaźnikach spółki" – dodaje Janusz Petrykowski. 

Obecnie Grupa FIGENE posiada nie tylko atrakcyjny portfel projektów farm wiatrowych o wysokiej 

produktywności, które zgodnie z obowiązującym prawem mają status gotowych do realizacji,  

ale obejmuje również wyspecjalizowane w branży energetycznej, m.in. odpowiadające za dystrybucję  

i sprzedaż energii elektrycznej generowanej ze źródeł OZE, a także specjalizujące się w przygotowaniu 

procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych, ocenie ich potencjału optymalizacji 

oraz utrzymaniu technicznym. „W ten sposób operujemy na wszystkich szczeblach drabiny tworzenia 

wartości: od wytwarzania energii elektrycznej, przez jej dystrybucję, aż po sprzedaż, które ze względu 

na swoją skalę i komplementarność, stanowią zespół wzajemnie uzupełniających się elementów 

pozwalających efektywnie wykorzystywać możliwości rozwojowe Grupy FIGENE. Celem nadrzędnym 

Grupy jest zbudowanie znaczącego wolumenu produkcyjnego i osiągniecie statusu jednej z wiodących 

firm działających na polskim rynku w sektorze OZE” – mówi Janusz Petrykowski. – „Obecnie 

koncentrujemy więc swoje działania na zwiększaniu posiadanych aktywów oraz dalszym rozwoju 

nowych projektów w obszarze energetyki wiatrowej. Weryfikujemy również możliwości rynkowe 

akwizycji farm wiatrowych w fazie operacyjnej, a także kolejnych projektów wiatrowych o wysokim 

poziomie zaawansowania. Konsekwentnie podejmujemy działania niezbędne do rozpoczęcia procesu 

realizacji farm wiatrowych, które zgodnie z przyjętą w lipcu 2019 roku strategią, umożliwią nam  

już w 2021 r. uruchomienie i sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z tych elektrowni wiatrowych, a 

tym samym zakończenie I etapu procesu inwestycyjnego” – podkreśla Janusz Petrykowski. 

 

FIGENE CAPITAL posiada projekty farm wiatrowych o potencjalnej mocy 43.2 MW i rocznej 

produktywności 122 207 MWh, które zgodnie z obowiązującym prawem posiadają status gotowych 
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do realizacji. Spółka planuje też kolejne inwestycje, poprzez rozszerzenie Grupy Kapitałowej o już 

funkcjonujące i efektywne farmy wiatrowe, aby w efekcie zbudować portfel projektów o mocy 

przekraczającej 500 MW.  

 

„Ponadto jako Grupa FIGENE chcemy intensyfikować działania w obszarze dystrybucji i sprzedaży  

energii do odbiorców końcowych, którym zależy na jak najlepszym pokryciu ze źródeł odnawialnych 

swojego realnego zapotrzebowania” – mówi Janusz Petrykowski. – „Nasz model działania w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej opieramy głównie o długoterminowe korporacyjne  

i bezpośrednie umowy Power Purchase Agreement (PPA) na sprzedaż energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii jako swoistą gwarancję stabilnych przychodów Grupy.” 

 

FIGENE CAPITAL S.A. konsekwentnie realizuje proces konsolidacji podmiotów w segmencie OZE 

poprzez:  

• konsolidację poziomą podmiotów wytwórczych w segmencie energii wiatrowej tak, aby  

w konsekwencji stać się liczącym podmiotem w sektorze odnawialnych źródeł energii i w znaczący 

sposób powiększyć skalę produkcji zielonej energii. Grupa FIGENE obejmuje również podmiot 

specjalizujące się w przygotowaniu interdyscyplinarnych procesów inwestycyjnych związanych  

z budową farm wiatrowych, ocenie ich potencjału oraz utrzymaniu technicznym.  

• konsolidację pionową podmiotów odpowiadających za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej, 

poprzez budowę komplementarnej struktury otoczenia biznesowego. FIGENE CAPITAL S.A. buduje 

grupę podmiotów o strukturze homogenicznej, związanej ściśle z branżą energetyczną (z głównym 

akcentem położonym na energetykę wiatrową) i obejmującej również podmioty odpowiadające  

za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej generowanej ze źródeł OZE tak, aby możliwe było 

zabezpieczenie sprzedaży wytwarzanego prądu z możliwością wzajemnego bilansowania. 

 

**** 
FIGENE CAPITAL S.A. jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Spółka (wcześniej GPPI  S.A.) 

jest notowana od 2008 roku na rynku NewConnect. FIGENE CAPITAL poprzez budowę portfela inwestycyjnego realizuje proces 

konsolidacji podmiotów w segmencie energetyki wiatrowej, obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z farm 

wiatrowych i jej sprzedaż oraz dystrybucję do odbiorców końcowych zainteresowanych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 

Celem nadrzędnym działalności Spółki jest zbudowanie znaczącego wolumenu produkcyjnego z jednoczesnym zabezpieczeniem 

sprzedaży prądu i możliwością wzajemnego bilansowania.   

 
Więcej informacji: 
 

www.figene.pl 

 
Kontakt: 

 

FIGENE CAPITAL S.A.  

Ludmiła Jesionowska  

Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji Zewnętrznej 

E: info@figene.pl 
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