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Raport bieżący nr 39/2019 
Data sporządzenia: 2019-10-22 

  
Skrócona nazwa emitenta:   
FIGENE CAPITAL S.A.  
 

Temat:   

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
 

Treść Raportu:  

Zarząd spółki pod firmą FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) 

niniejszym informuje, że w dniu 22 października 2019 r. Spółka podpisała z KGHM Polska Miedź 

S.A  (zwaną dalej: KGHM) list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały intencję prowadzenia 

rozmów oraz negocjacji dotyczących potencjalnej współpracy polegającej na zawarciu i 

realizowaniu w przyszłości długoterminowego kontraktu PPA („Power Purchase Agreement”), w 

ramach którego spółki należące do Grupy kapitałowej KGHM byłyby odbiorcą energii elektrycznej 

wytwarzanej w ramach wybranych projektów wiatrowych należących do FIGENE CAPITAL S.A.  

Ponadto, Emitent wyraził intencję podjęcia współpracy polegającej na  dedykowaniu Grupie 

KGHM energii elektrycznej wytwarzanej w ramach realizacji wybranych projektów Emitenta 

zlokalizowanych na terenie Polski oraz możliwość wykupienia w przyszłości przez KGHM 

wybranych projektów lub pracujących aktywów wytwórczych stanowiących własność Emitenta 

lub spółek należących do Grupy FIGENE, na warunkach które zostaną uzgodnione przez Strony 

w toku odrębnych negocjacji. 

Rozpoczęcie współpracy w obszarze wytwarzania oraz odbioru energii elektrycznej na podstawie 

kontraktu PPA będzie zależało od pozytywnych wyników szczegółowych analiz technicznych, 

finansowych i podatkowych wymienionych w liście. 

Strony ustaliły, że uzgodniona formuła kształtowania ceny zakupu energii elektrycznej, jak 

również treść kontraktu PPA będą uwzględniać m.in. wymagania banków finansujących realizację 

projektów z punktu widzenia wymaganych zabezpieczeń oraz gwarancji, udzielanych także przez 

KGHM jako odbiorcę energii elektrycznej.  

Strony nie uzgodniły szczegółowego harmonogramu prac, natomiast będą dążyć, aby 

wypracowanie oraz podpisanie ostatecznego kontraktu PPA nastąpiło najpóźniej w czwartym 

kwartale 2019 r..  
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Na podstawie zawartego listu intencyjnego Strony nie podjęły wobec siebie żadnych finansowych 

czy też niefinansowych zobowiązań. List intencyjny ma na celu uporządkowanie rozmów 

prowadzonych przez Strony i nie kształtuje praw i obowiązków Stron. 

Emitent uznał zawarcie listu intencyjnego za informację poufną, ponieważ stanowi podstawę do 

rozpoczęcia negocjacji mających na celu zawarcie długoterminowego kontraktu PPA z dużym 

potencjalnym odbiorcą energii elektrycznej.  

Zawarcie w wyniku rozpoczętych negocjacji kontraktu PPA, uwarunkowane uzyskaniem 

pozytywnych wyników analiz,  może stanowić w przyszłości dla Grupy FIGENE istotne źródło 

przychodów, a w konsekwencji może wpłynąć na jej wyniki finansowe.  

Ponadto, kontrakt PPA może stanowić dla Grupy FIGENE zabezpieczenie potencjalnych źródeł 

finansowania bankowego dla realizacji dedykowanych dla KGHM projektów wiatrowych. 

 
 
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  
2019-10-22 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  
2019-10-22 Przemysław Morysiak Wiceprezes Zarządu Przemysław Morysiak 
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