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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 26 sierpnia 2020 r. Spółka podpisała z IKEA Industry Poland Sp. 

z o.o. (zwaną dalej: IKEA) list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały intencję prowadzenia 

rozmów oraz negocjacji dotyczących potencjalnej współpracy Stron, polegającej na sprzedaży 

wytwarzanej przez spółki zależne od Emitenta energii elektrycznej na rzecz IKEA. Wytwarzanie 

energii elektrycznej miałoby odbywać się z parku wiatrowego położonego w niedalekiej odległości 

od zakładu produkcyjnego należącego do IKEA. Strony rozważają również możliwość 

uruchomienia instalacji PV o mocy 5-6 MW celem bilansowania produkcji energii z farmy 

wiatrowej. 

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 kontraktu dotyczącego sprzedaży energii 

elektrycznej o mocy 10,2 MW, która ma być wytwarzana w ramach jednego z większych 

projektów farm wiatrowych, znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Grupy kapitałowej 

Emitenta. Zawarcie w wyniku prowadzonych rozmów umowy sprzedaży energii elektrycznej 

może stanowić dla Grupy FIGENE potencjalne źródło stałych przychodów, a IKEA może stać się 

w przyszłości jednym z największych odbiorców energii elektrycznej od Emitenta. 
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