
 

 

 

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000292586, NIP 778-102-88-46, REGON 630520677, wysokość kapitału zakładowego wynosi 

153.732.131,90 zł. 

 

address: FIGENE Capital S.A. 
 ul. Nowogrodzka 6a lok. 35 
 00-513 Warszawa 

office: +48 515 942 686 
e-mail: biuro@figene.pl 
 www.figene.pl 

Raport bieżący nr 12/2021 
Data sporządzenia: 2021-08-05 

  
Skrócona nazwa emitenta:   
FIGENE CAPITAL S.A.  
 

Temat:   

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w realizacji projektu z zakresu odnawialnych 

źródeł energii na terenie miasta Malborka 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
 

Treść Raportu:  

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym 

informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. Spółka podpisała z Gminą Miejską Malbork oraz Klastrem 

Energetycznym Malbork – Żuławy list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały współpracę w 

celu realizacji wdrożenia projektu „Rozwiązania energetyczne zapewniające neutralność  

energetyczną oraz zerowy ślad węglowy dla miasta Malborka”. Niniejszy projekt stanowi ważny, 

strategiczny element dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w powiecie 

malborskim. Współpraca z Gminą Miejską Malbork oraz Klastrem Energetycznym Malbork – 

Żuławy stanowi istotny element realizowanej przez Grupę FIGENE strategii, w ramach której 

Spółka realizuje projekty inwestycyjne obejmujące zarówno rozwój nowych projektów OZE, jak  

i zwiększania wolumenu produkcji zielonej energii, którą może zaoferować swoim klientom  

i partnerom biznesowym w ramach wieloletnich kontraktów CPPA.  

 

Na podstawie zawartego listu intencyjnego Strony nie podjęły wobec siebie żadnych finansowych 

czy też niefinansowych zobowiązań, jednak Emitent uznał zawarcie listu intencyjnego za 

informację poufną, ponieważ stanowi podstawę do dalszych uzgodnień i negocjacji mających na 

celu zawarcie szczegółowych porozumień, w tym także umów w formacie PPP, które mogą 

stanowić dla Grupy FIGENE potencjalne źródło przychodów. Chociaż list intencyjny nie kształtuje 

konkretnych  praw i obowiązków Stron, ma istotne znaczenie dla uruchomienia procesu 

uzgodnień i uporządkowania rozmów prowadzonych przez Strony zmierzających do  zawarcia 

odrębnych wiążących umów i porozumień.  

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2021-08-05 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2021-08-05     Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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