Warszawa, dn. 01.03.2021 r.

FIGENE CAPITAL I AFCON RENEWABLE ENERGY
ROZPOCZĘŁY WSPOŁPRACĘ W OBSZARZE OZE
FIGENE CAPITAL oraz Afcon Renewable Energy Ltd. zrealizowały pierwszy krok zapowiedzianej
w styczniu tego roku współpracy poprzez zawarcie umowy pożyczki w wysokości 1 350 000 EUR
umożliwiającej finansowanie akwizycji nowych projektów farm wiatrowych przez FIGENE
CAPITAL oraz refinansowanie wydatków poniesionych na zakup turbiny wiatrowej w pilotażowej
inwestycji budowy farmy wiatrowej w spółce zależnej z Grupy FIGENE.
Grupa Afcon Holdings, do której należy Afcon Renewable Energy Ltd., jest dziś powszechnie znana
jako jedna z największych i najbardziej doświadczonych firm w Izraelu, specjalizującą się w realizacji
projektów infrastrukturalnych, posiadająca także doświadczenie i niezbędne know-how jako partner
w realizacji projektów OZE.
„Grupa Afcon Holdings ma bogate doświadczenie i szerokie spektrum możliwości, dlatego współpraca
z Afcon Renewable Energy Ltd. w naszej ocenie oznacza kolejny, duży krok w dynamicznym rozwoju
Grupy FIGENE, wesprze nasze plany inwestycyjne oraz pozwoli na podejmowanie nowych inicjatyw
i długofalowych działań na rodzimym rynku OZE” – komentuje Janusz Petrykowski, Prezes Zarządu
FIGENE CAPITAL – „Współpraca z Afcon jest nie tylko wyrazem strategicznego podejścia
do budowania wartości, ale wzmacnia realizację przyjętej przez FIGENE CAPITAL strategii biznesowej
w ramach przewidywalnych, stabilnych ram inwestycyjnych. Konsekwentnie dążymy, aby nasz portfel
wysokiej klasy projektów (w różnych fazach rozwoju) był nie tylko w ciągu najbliższych lat stopniowo
uruchamiany, ale by spółka konsekwentnie kontynuowała jego rozbudowę poprzez akwizycję nowych
projektów farm wiatrowych gotowych do budowy. Chcemy, aby Grupa FIGENE nadal dynamicznie
rozwijała się w obszarze szeroko pojętych źródeł energii odnawianej, co pozwoli nam na kontynuację
naszej dotychczasowej strategii wzrostu” – dodaje Janusz Petrykowski.
Pozyskanie przez FIGENE CAPITAL finansowania pozwoli na zrefinansowanie zrealizowanej już
pierwszej raty zakupu turbiny w pilotażowej inwestycji budowy farmy wiatrowej w spółce zależnej TAKE
THE WIND oraz umożliwi nabycie nowych istotnych aktywów umożliwiających w przyszłości dostawę
energii elektrycznej do znaczących odbiorców strategicznych, a tym samym uzyskiwanie istotnych
przychodów przez Grupę FIGENE. Udzielenie pożyczki przez A.R.E. zostało poprzedzone badaniem
due dilligence realizowanym przez uznane profesjonalne firmy doradcze w obszarach prawnym,
technicznym i finansowym, co pozwoliło na weryfikację jakości wybranych aktywów Grupy FIGENE.
Zawarcie umowy pożyczki stanowi pierwszy etap współpracy FIGENE CAPITAL i Afcon Renewable
Energy Ltd. i jest konsekwencją podpisanego w dniu 12 stycznia 2021 r. dokumentu Term Sheet,
w którym obie spółki zadeklarowały intencję prowadzenia wspólnych inwestycji w projekty farm
wiatrowych w Polsce, które znajdują się w portfelu Grupy FIGENE. Spółki kontynuują współpracę
w zakresie badania due diligence dalszych projektów w celu przygotowania i zawarcia umów
inwestycyjnych, zgodnie z założeniami podpisanego w styczniu dokumentu Term Sheet.
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****
FIGENE CAPITAL S.A. jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej.
Spółka jest notowana 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, jej sprzedaż i dystrybucję do odbiorców końcowych
zainteresowanych zakupem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem nadrzędnym działalności
Spółki jest zbudowanie znaczącego wolumenu produkcyjnego z jednoczesnym zabezpieczeniem sprzedaży
prądu i możliwością wzajemnego bilansowania.
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