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Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:   

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta na dostawę turbiny wiatrowej 

 

Podstawa Prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
 

Treść Raportu: 

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI 

nr 46/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku informuje, że otrzymał od spółki zależnej TAKE THE WIND 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację, iż w dniu 18 grudnia 2020 roku TAKE THE WIND Sp. 

z o.o. („TTW”, „Zamawiający”) zawarła z VENSYS Energy AG z siedzibą w Neunkirchen, Niemcy 

(„VENSYS”, „Wykonawca” ), umowę na dostawę turbiny wiatrowej. („Umowa"). 

Przedmiotem zawartej umowy jest określenie praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy 

(„Strony”) oraz warunków formalnych i technicznych obowiązujących Strony na wykonanie, dostawę, 

montaż i uruchomienie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 3,8 MW.  

TTW posiada obecnie wydane warunki mocy przyłączeniowej do 3 MW, jednakże został już złożony 

wniosek o zwiększenie mocy do 3,5 MW, co przełoży się w przyszłości na osiągane przychody 

związane z produkcją energii elektrycznej. Docelowo, Emitent będzie mógł wystąpić o zwiększenie 

mocy do 3,8 MW. 

Łączna wartość Umowy za wykonanie wszystkich usług określonych w Umowie wynosi netto 

2.990.000 euro, przy czym cena ta obowiązuje do dnia 31 stycznia 2021 roku. Płatność ceny została 

podzielona na pięć rat, po wykonaniu kolejnych etapów realizacji Umowy, przy czym pierwsza rata, 

stanowiąca zaliczkę na poczet ceny w wysokości 10%, będzie płatna po podpisaniu Umowy najpóźniej 

do dnia 31 stycznia 2021 roku.  

Ponadto, w ciągu czterech miesięcy od  wpłacenia zaliczki, TTW przedstawi gwarancję bankową 

dotyczącą zabezpieczenia pozostałych płatności. W przypadku, gdy Zamawiający nie udzieli 

Wykonawcy takiej gwarancji, VENSYS będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Ponadto w takim 

przypadku Wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się od wykonania całości lub części swoich 

zobowiązań i zatrzymania otrzymanej zaliczki na pokrycie szkód. 

Niniejsza Umowa posiada warunek zawieszający w postaci zapłaty pierwszej raty (zaliczki) ceny 

zakupu najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. W przypadku niespełnienia niniejszego warunku, 

zawarta umowa nie wejdzie w życie a zobowiązania z niej wynikające nie powstaną. 
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Dostawa przedmiotu Umowy nastąpi w maksymalnym terminie  12 miesięcy od otrzymania zapłaty 

pierwszej raty, zaś uruchomienie turbiny maksymalnie do 14 miesięcy od tego dnia. 

Poza powyższymi, Umowa zawiera standardowe zobowiązania obu Stron, niewykraczające poza 

standardy rynkowe, dotyczące m.in. ubezpieczenia przedmiotu umowy, przygotowania terenu budowy 

oraz kar za opóźnienia, jak również zastrzeżone prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

niewywiązywania się Stron z podjętych zobowiązań. 

Emitent zamierza zabezpieczyć zapłatę ceny za dostawę pierwszej turbiny wiatrowej przez TTW 

częściowo ze środków własnych Emitenta uzyskanych z dotychczasowych emisji akcji, a częściowo 

ze środków uzyskanych z zewnętrznych źródeł kapitału, nie wykluczając źródeł bankowych. 

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

jak również ze względu na realizację kolejnego, kluczowego etapu inwestycji Emitenta w zakresie 

rozpoczęcia budowy pierwszej farmy wiatrowej w Grupie FIGENE a tym samym realizację przyjętej 

przez Spółkę strategii.  

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2020-12-18 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2020-12-18 Michał Kurek   Członek Zarządu Michał Kurek 
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