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Raport bieżący nr 10/2020 

Data sporządzenia: 2020-04-24 

  

Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:   

Podpisanie umowy ramowej pomiędzy Emitentem a generalnym wykonawcą w zakresie budowy 

farm 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”), w 

nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 23 marca 2020 r. o zawarciu porozumienia 

pomiędzy Emitentem a North China Power Engineering Co. Ltd („NCPE”, „Wykonawca”) z 

siedzibą w Pekinie (Chiny) dotyczącego ustalenia zasad planowanej współpracy niniejszym 

informuje, że w dniu 24 kwietnia 2020 r. Spółka podpisała z NCPE Umowę ramową („Umowa”) 

dotyczącą budowy farm wiatrowych.  

W zawartej Umowie Strony ustaliły, iż FIGENE CAPITAL S.A. powierzy NCPE generalne 

wykonawstwo budowy farm wiatrowych o łącznej mocy 500 MW, składające się z kilku etapów. 

Na realizację każdego etapu projektu Strony zobowiązują się zawierać szczegółowe umowy, do 

których zastosowanie będą miały co do zasady warunki określone w zawartej Umowie, chyba że 

Strony wyraźnie odstąpią od stosowania któregokolwiek z nich. 

Rozpoczęcie przez NCPE prac nastąpi po spełnieniu ustalonych warunków formalnych i 

technicznych dla każdego etapu oraz po wpłacie przez Spółkę kwoty zaliczki dla Wykonawcy 

zgodnie z  umowami szczegółowymi dla każdego etapu projektu.  

Jeżeli rozpoczęcie prac nie nastąpi przed upływem dwunastu miesięcy od daty zawarcia Umowy 

lub innej daty uzgodnionej przez Strony na piśmie, wówczas żadna ze Stron nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności, zobowiązań i/lub roszczeń wobec drugiej Strony, jednakże zostanie 

dokonana ocena wpływu czasu na projekt i w odpowiedzi na zmianę okoliczności obie Strony 

wynegocjują zmianę Umowy lub przystąpią do prac w kolejnym terminie.   

Łączna wartość Umowy została wstępnie oszacowana na kwotę 630.000.000 euro (w tym VAT 

117.804.878 euro) i stanowi sumę cen dla wykonania każdego etapu, która będzie ustalana 

indywidualnie na podstawie szczególnych wymagań dla danego etapu, cen rynkowych oraz 

uzgodnień obu Stron.  
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Poza ustaleniem powyższych reguł, Strony ustaliły w Umowie ogólne formalnoprawne zasady 

współpracy, w tym w szczególności ramy odpowiedzialności kontraktowej oraz stosowanie w 

wykonywaniu umów szczegółowych zasad kontraktowych wynikających z międzynarodowych 

norm przewidzianych dla umów o roboty budowlane, jak również przepisów prawa polskiego.  

Emitent uznał zawarcie niniejszej Umowy za informację poufną z uwagi na znaczącą szacowaną 

wartość Umowy, jak również ze względu na realizację kolejnego, jednego z kluczowych etapów  

pierwszych inwestycji Emitenta w zakresie budowy farm wiatrowych. Zawarcie umowy ramowej 

z generalnym wykonawcą farm wiatrowych oznacza również realizację przyjętej przez Spółkę 

strategii.  

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2020-04-24 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2020-04-24 Mieczysław Nowakowski Prokurent  Mieczysław Nowakowski 
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