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FIGENE CAPITAL konsekwentnie rozwija  

portfel inwestycyjny  
 
 

FIGENE CAPITAL S.A. podpisała z akcjonariuszami Ventus Investments S.A., spółki 

działającej w branży energetycznej, umowę nabycia 77,56% akcji. W wyniku sfinalizowania 

transakcji Grupa FIGENE przejęła projekty inwestycyjne do konsolidacji, m.in. dwa projekty 

farm wiatrowych o mocy 10 MW. 

Transakcja wpisuje się w nadrzędny cel strategiczny Grupy FIGENE, którym jest zbudowanie 

wolumenu produkcyjnego przekraczającego 500 MW mocy zainstalowanej. „Konsekwentnie 

realizujemy naszą strategię biznesową, dokonując kolejnych akwizycji projektów wiatrowych  

i efektywnie konsolidując podmioty w segmencie energetyki wiatrowej – mówi Janusz Petrykowski, 

prezes zarządu FIGENE CAPITAL S.A. – Ventus Investments doskonale wpisał się w przyjęte przez 

nas kryteria dotyczące profilu działalności podmiotów, które powinny być spełnione, aby były 

rozpatrywane jako nasze cele inwestycyjne. Nabycie akcji spółki Ventus Investments jest więc 

kolejnym krokiem przyjętych założeń strategicznych, aby zbudować grupę podmiotów  

o homogenicznej strukturze ściśle związaną z branżą energetyczną, dzięki któremu moce wytwórcze 

naszej Grupy wzrosły  o kolejne 10 MW, co dzisiaj daje prawie 70 MW mocy zainstalowanej.” 

FIGENE CAPITAL i Ventus Investments tak samo rozumieją znaczenie energetyki wiatrowej jako tej, 

która stanowi niezbędny ekologiczny komponent uzupełnienia miksu energetycznego Polski 

opartego o energetykę bazującą na źródłach konwencjonalnych, takich jak węgiel kamienny  

i brunatny. Obie spółki dostrzegając wciąż  rosnące zapotrzebowanie na energię i aktualny potencjał 

rozwoju źródeł odnawialnych w Polsce, skupiły się w swojej działalności przede wszystkim  

na rozwijaniu i realizacji projektów w obszarze energetyki wiatrowej. 

„Operując w sektorze energii odnawialnej i uwzględniając jego strategiczne znaczenie (rozproszone 

zapotrzebowanie na energię elektryczną),jak i trendy rynkowe (polityka ekologiczna) i zobowiązania 

międzynarodowe (dyrektywy UE), dowiedliśmy, że jesteśmy w stanie rozwijać wysokiej jakości 

projekty w ramach energetyki odnawialnej – mówi Maciej Uciechowski, prezes zarządu Ventus 

Investments S.A. – Dostrzegamy jednak, że tempo zmian, jakie obserwujemy w ostatnim czasie 

na rynku energii, stwarza wyzwania, które wymagają większej efektywności. Mając więc na uwadze 

znaczącą skalę działalności oraz rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości 

FIGENE CAPITAL, liczymy, że w ramach Grupy FIGENE będziemy nadal efektywnie rozwijać nasze 

projekty. Jestem przekonany, że nabycie pakietu większościowego naszych akcji przez FIGENE, 

pozwoli na znaczące przyspieszenie prowadzonych przez Ventus inwestycji. To obiecująca 

perspektywa zarówno dla Ventus Investments, jak i  FIGENE CAPITAL, który nabył pakiet 

większościowy w kolejnym już podmiocie w segmencie energetycznym.” 
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Oprócz FIGENE CAPITAL, drugim akcjonariuszem posiadającym 22,44 % akcji spółki Ventus 

Investments S.A. jest notowana na GPW Impera Capital ASI S.A., spółka inwestycyjna,  

która prowadzi projekty inwestycyjne w obszarze private equity i venture capital oraz koncentruje się  

na rynku inwestycji Private Equity/Venture Capital, poszukując możliwości inwestycyjnych  

w branżach IT, ITC, e-commerce oraz innowacyjnych produktów i usług.  

 

**** 

 

FIGENE CAPITAL S.A. jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. 

Spółka 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 

M: + 48 515 942 686 

E: info@figene.pl 
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