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Skrócona nazwa emitenta:   
FIGENE CAPITAL S.A.  
 

Temat:   

Zaakceptowanie oferty na długoterminową sprzedaż energii dla DECCO S.A na bazie umowy 

PPA (Power Purchase Agreement) 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
 

Treść Raportu:  

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

że w dniu 30 września 2021 r. otrzymał od spółki zależnej FIGENE Energia Sp. z o.o. („FIGENE 

Energia”) informację o zaakceptowaniu przez DECCO S.A. oferty dotyczącej zawarcia 

długoterminowej umowy sprzedaży energii pochodzącej ze źródeł OZE realizowanych przez Grupę 

FIGENE, co zostało potwierdzone w dniu 30 września 2021 r. podpisaną przez DECCO S.A. ofertą 

złożoną uprzednio przez FIGENE Energia.  

Zgodnie z przyjętą ofertą, FIGENE Energia będzie dostarczała energię elektryczną przez okres 15 lat 

od 1 lipca 2023 r. Sumaryczny wolumen energii zakontraktowany w ramach współpracy pomiędzy 

Grupą FIGENE a DECCO S.A. wynosi 300 000 MWh.  

DECCO S.A. to czołowy producent systemów profili okiennych i drzwiowych PVC w Polce, który działa 

na rynku od 16 lat, a jego produkty trafiają zarówno do odbiorców krajowych, jak i klientów z 30 krajów 

Europy. Jest to już kolejny kontrakt PPA potwierdzony przez Grupę FIGENE, który pozwala na 

zabezpieczenie sprzedaży energii elektrycznej z kolejnych parków wiatrowych realizowanych przez 

FIGENE. 

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej strategiczne znaczenie dla Grupy 

FIGENE i kolejny istotny krok w realizacji przyjętej strategii. Ponadto, zakontraktowany wolumen a 

także wieloletni okres współpracy, wpłynie pozytywnie na wzrost przychodów spółki zależnej i Grupy 

FIGENE w przyszłych okresach. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2021-10-01 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2021-10-01     Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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