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Raport bieżący nr 46/2019 
Data sporządzenia: 2019-12-23 

  
Skrócona nazwa emitenta:   
FIGENE CAPITAL S.A.  
 

Temat:   

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej współpracy z dostawcą technologii 

wykorzystywanych w budowie parków wiatrowych 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
 

Treść Raportu:  

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

niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. Spółka podpisała z VENSYS Energy AG 

(zwaną dalej: Vensys) list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały intencję prowadzenia 

rozmów oraz negocjacji dotyczących potencjalnej współpracy związanej z wykorzystaniem 

technologii Vensys w projektach wiatrowych Emitenta, jak również dotyczących wypracowania 

modelu finansowania inwestycji w budowę farm i parków wiatrowych przez spółki celowe 

Emitenta, z udziałem podmiotów z Grupy kapitałowej, do której należy VENSYS. Zawarcie listu 

intencyjnego jest efektem wzajemnego pozytywnego rozpoznania przez Strony technicznych i 

kierunkowych możliwości przyszłej współpracy w powyżej wskazanym zakresie. 

Przedmiotem rozmów prowadzonych przez Strony będzie ustalenie warunków przyszłej 

długoterminowej współpracy związanej z realizacją przez spółki celowe Emitenta projektów  

budowy zarówno małych jak i dużych farm wiatrowych. 

List intencyjny wyraża intencję Stron co do prowadzenia negocjacji i nie kształtuje żadnych praw 

i obowiązków Stron, poza zobowiązaniem do zachowania poufności. List intencyjny został 

zawarty na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r.  

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

rozpoczęcia negocjacji mających na celu zawarcie istotnej dla Grupy kapitałowej Emitenta umowy 

związanej z zapewnieniem w spółkach celowych obsługi technologicznej i dostawy niezbędnych 

elementów do budowy turbin i parków wiatrowych. Ponadto, rozpoczęte negocjacje mają według 

założeń Stron doprowadzić do wypracowania odpowiedniego modelu finansowania inwestycji z 

udziałem inwestorów zewnętrznych związanych z VENSYS. Podjęcie potencjalnej współpracy z 

VENSYS będzie stanowiło istotny element realizacji strategii Grupy kapitałowej Emitenta, 

związanej z rozpoczęciem inwestycji w budowę farm i parków wiatrowych w ramach posiadanych 

projektów. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  
2019-12-23 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  
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