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Raport bieżący nr 7/2020 

Data sporządzenia: 2020-03-23 

  

Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:   

Zawarcie porozumienia pomiędzy Emitentem a generalnym wykonawcą w zakresie budowy farm 

wiatrowych dotyczącego ustalenia zasad planowanej współpracy stron 

 

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 marca 2020 r. Spółka podpisała z North China Power 

Engineering Co. Ltd („NCPE”) z siedzibą w Pekinie (Chiny) Porozumienie (memorandum of 

understanding), w którym Spółka i NCPE („Strony”) ustaliły, iż możliwe jest podjęcie współpracy 

w obszarze zlecenia przez Spółkę do NCPE generalnego wykonawstwa budowy farm wiatrowych 

o łącznej mocy 500 MW i przyjęły następujące założenia co do ustalenia jej przyszłych reguł:  

a) na bazie projektów dokumentów przekazanych w terminie tygodnia od dnia zawarcia 

Porozumienia przez NCPE, Strony uzgodnią i podpiszą umowę ramową dotyczącą 

budowy farm wiatrowych o łącznej mocy 500 MW oraz umowę wykonawczą na realizację 

Etapu I na budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 60 MW, powierzając NCPE rolę 

generalnego wykonawcy,  

b) po podpisaniu umowy wykonawczej dla Etapu I, ustaleniu szczegółów technicznych 

projektu i wymianie niezbędnych informacji pomiędzy Stronami, tak szybko jak to będzie 

możliwe, po spełnieniu ustalonych warunków formalnych i technicznych, spółka NCPE 

rozpocznie budowę pierwszego projektu wiatrowego o mocy 3 MW, należącego do spółki 

zależnej od Emitenta – Take The Wind Sp. z o.o., 

c) na podstawie zawartych umów wykonawczych, FIGENE CAPITAL S.A. będzie 

dokonywała płatności na rzecz NCPE po zakończeniu każdego projektu realizowanego w 

ramach Etapu I. Z kolei NCPE  będzie odpowiadała za dokonywanie płatności na rzecz 

dostawcy turbin i podwykonawców wyznaczonych przez Emitenta dla  każdego projektu 

Etapu I, 

d) Strony ustalą możliwe formy zabezpieczenia i gwarancji płatności podczas budowy 

każdego kolejnego projektu. 
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North China Power Engineering Co., Ltd - spółka zależna od China Energy Engineering Co. Ltd. 

(CEEC), jest znaczącym międzynarodowym podmiotem z kapitałem zakładowym w wysokości 1 

miliarda RMB (około 140 milionów USD). Jest to przedsiębiorstwo high-tech specjalizujące się w 

badaniach inżynieryjnych i projektowaniu, kontraktowania projektów EPC, zarządzania 

projektami w zakresie systemu elektroenergetycznego, wytwarzania energii cieplnej i 

wytwarzania energii odnawialnej, zarówno w Chinach, jak i za granicą. Spółka swoją 

międzynarodową działalnością obejmuje ponad 40 krajów i regionów, w tym Afrykę, Europę 

Środkową i Wschodnią, Bliski Wschód i Azję Południowo-Wschodnią, jest aktywnym 

uczestnikiem globalnego przemysłu energetycznego i budownictwa infrastrukturalnego. NCPE 

aktywnie rozwija zielone niskoemisyjne i zrównoważone projekty, związane z energią odnawialną 

i oszczędzaniem zasobów (oszczędzanie wody, oszczędzanie energii). 

Emitent uznał zawarcie niniejszego Porozumienia za informację poufną, ponieważ stanowi ono 

podstawę do rozpoczęcia negocjacji szczegółowych warunków umowy o współpracy Spółki z 

potencjalnym generalnym wykonawcą dla pierwszych inwestycji Emitenta w zakresie budowy 

farm wiatrowych, to zaś oznacza również przystąpienie przez Spółkę do realizacji kolejnego etapu 

przyjętej strategii.  

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2020-03-23 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2020-03-23 Mieczysław Nowakowski Prokurent  Mieczysław Nowakowski 
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