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FIGENE CAPITAL rozszerza skład Zarządu  

przed planowanym IPO 
 

 

W dniu 31 maja 2021 roku Radosław Gronet został powołany przez Radę Nadzorczą FIGENE 

CAPITAL na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, którego zadaniem będzie przygotowanie 

Spółki do procesu IPO. Zmiana wejdzie w życie z dniem 5 lipca 2021 roku. 

„Jestem przekonany, że wejście do Zarządu tak doświadczonego menedżera i prawnika jak Radosław 

Gronet  okaże się kluczowe na tym etapie rozwoju Spółki, a jego rola w procesie przygotowania  

do przeniesienia notowań akcji FIGENE CAPITAL z alternatywnego systemu obrotu NewConnect  

na rynek regulowany GPW, jedynie wzmocni realizowaną przez nas od blisko 3 lat reorientację 

strategiczną Spółki.” - komentuje Janusz Petrykowski, Prezes Zarządu FIGENE CAPITAL. – „Wiedza 

Radosława Groneta w zakresie kwestii strategicznych, operacyjnych i prawnych będzie wartością 

dodaną dla pracy Zarządu, a dzięki doświadczeniu i niezbędnym kompetencjom nasze wspólne wysiłki 

przyczynią się do dalszego rozwoju i ugruntowania pozycji rynkowej Grupy FIGENE.”  

Radosław Gronet obejmie obowiązki Wiceprezesa Zarządu FIGENE CAPITAL od 5 lipca 2021 roku.  

Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  

oraz Uniwersytetu Illinois w Chicago. W 1998 roku uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2017-2020 

związany z Mostostalem Warszawa S.A. najpierw jako Dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego,  

a od 2018 roku jako Członek Zarządu. Zajmował się m.in. zarządzaniem bieżącą obsługą prawną, 

relacjami inwestorskimi oraz raportowaniem giełdowym a także tworzeniem procedur compliance. 

Zasiadał również w Zarządzie spółki celowej Mostostal Power Development. Od 2015 roku do 2017 

roku był Dyrektorem Biura Prawnego (General Counsel) Globe Trade Center S.A. Zajmował się  

m.in. zarządzaniem bieżącą obsługą prawną oraz uczestniczył we wprowadzeniu akcji GTC do obrotu 

na giełdzie w Johannesburgu. W latach 2012 - 2015 pracował jako partner w warszawskim biurze 

kancelarii Dewey LeBoeuf (później Greenberg Traurig). W tym okresie przeprowadził szereg transakcji 

nabywania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, m. in. w sektorze bankowym i budowlanym.  W latach 

1996 - 2012 był Wiceprezesem ds. Prawnych w PepsiCo International, gdzie odpowiadał za całokształt 

spraw prawnych najpierw w Polsce we wszystkich obszarach działalności grupy PepsiCo, a następnie  

w Europie Centralnej, Wschodniej, Południowej i na Bliskim Wschodzie. W okresie 1991 - 1996 

pracował w kancelariach prawnych w USA i w Polsce. 

„Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyła mnie Rada Nadzorcza FIGENE CAPITAL powierzając mi tak 

odpowiedzialną funkcję i zadania związane z procesem IPO. Mam pełną świadomość wyzwań 

zwianych z realizowaną od trzech lat strategią rozwoju Spółki w sektorze energetycznym i wierzę,  

że dzięki mojej specjalistycznej wiedzy będę mógł wnieść wiele nowych rozwiązań korzystnych  

dla całej grupy kapitałowej” – mówi Radosław Gronet, powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 

FIGENE CAPITAL. – „FIGENE CAPITAL to spółka o dużym potencjale wzrostu, mam nadzieję,  

że staniemy na wysokości zadania i  razem przyczynimy się do dalszego dynamicznego wzrostu jej 

wartości i osiągnięcia kolejnych celów biznesowych.” 
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Ostatnie trzy lata były dla FIGENE CAPITAL intensywnym okresem zmiany modelu biznesowego. 

Spółka konsekwentnie kontynuowała realizację zobowiązań podjętych w ramach strategii, zakładając 

istotny wzrost cen energii elektrycznej w Polsce i koncentrując się na rozbudowie portfela poprzez 

kolejne akwizycje projektów wiatrowych na różnym etapie rozwoju oraz przygotowując się  

do uruchomienia elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Obecnie Grupa FIGENE 

finalizuje rozmowy z partnerami finansowymi i posiada już przygotowane do realizacji projekty farm 

wiatrowych o łącznej mocy 68,8 MW, a po sfinalizowaniu umowy warunkowej zawartej 25 maja 2021 

roku łączna moc projektów w portfelu Grupy FIGENE przekroczy 130 MW. Ponadto zakres działalności 

podmiotów należących do Grupy FIGENE obejmuje zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz usługi 

sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Aktualny i nadal rosnący poziom cen energii elektrycznej  

w Polsce pozwala na finalizację prowadzonych od wielu miesięcy procesów negocjacyjnych w zakresie 

wieloletnich kontraktów sprzedaży energii i uruchomienie etapu budowy zabezpieczonych projektów. 

„Wierzę, że jako Zarząd będziemy z powodzeniem kontynuować ścieżkę wzrostu FIGENE CAPITAL. 

Przeniesieniu na główny parkiet warszawskiej Giełdy będzie towarzyszyła emisja akcji skierowana  

do nowych inwestorów, w szczególności instytucjonalnych” – mówi Janusz Petrykowski. – „To pozwoli 

na pozyskanie dodatkowego kapitału i przeznaczenie go na realizację obranych celów strategicznych - 

dalszą rozbudowę portfela oraz finansowanie budowy elektrowni wiatrowych. Poprzez działania, które 

planujemy, chcemy, aby zgodnie z komunikowanymi od początku założeniami w niedalekiej przyszłości 

FIGENE CAPITAL dołączyła do grona spółek dywidendowych. Debiut na głównym parkiecie GPW 

zaowocuje też zwiększeniem rozpoznawalności naszej Spółki, a przede wszystkim wzrostem jej 

wiarygodności i umocnieniem zaufania wśród inwestorów.”  

„Naszym wspólnym celem jest rozbudowa dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej, potrafiącej 

wykorzystać szanse, jakie niesie z sobą nabierająca tempa transformacja sekatora energetycznego” –

dodaje Radosław Gronet. – „Teraz kolejnym celem jest przejście na rynek regulowany. I choć wiąże się 

z większymi wymogami i obowiązkami informacyjnymi dla Spółki, to wpływy z planowanej oferty 

publicznej potencjalnie pokryją część potrzeb kapitałowych niezbędnych do dalszego rozwoju Grupy 

FIGENE. Z drugiej strony jestem przekonany, że inwestycja w FIGENE CAPITAL umożliwi inwestorom 

uzyskanie ekspozycji na zdywersyfikowany portfel projektów energii odnawialnej.” 

W skład zarządu FIGENE CAPITAL po dzisiejszej zmianie, oprócz Radosława Groneta, wchodzą 

Janusz Petrykowski – Prezes Zarządu oraz Michał Kurek - Członek Zarządu.  

**** 

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.   

 

Więcej informacji: 

www.figene.pl 
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FIGENE CAPITAL S.A.  

Ludmiła Jesionowska  

Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji Zewnętrznej 

M: + 48 515 942 686 
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