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Zakończenie negocjacji w sprawie współpracy z Afcon Renewable Energy Ltd oraz zawarcie 

porozumienia w sprawie spłaty pożyczki 
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Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 

 

 

Treść Raportu:  

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

raportów ESPI nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. oraz nr 5/2021 z dnia 1 marca 2021 r. niniejszym 

informuje o zakończeniu negocjacji zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej z Afcon 

Renewable Energy Ltd („A.R.E.”) z siedzibą w Petach Tikva (Izrael). Przedmiotowa decyzja została 

podjęta w związku z niedojściem do zgodnego stanowiska Stron w zakresie prowadzenia wspólnych 

inwestycji w projekty farm wiatrowych w Polsce, a które znajdują się w portfelu Emitenta w postaci 

spółek celowych („SPV”). W ocenie Zarządu Emitenta, dodatkowe warunki zawarcia kontraktu jakie 

A.R.E. przedstawiła na końcowym etapie negocjacji, były dalece odbiegające od pierwotnych ustaleń, 

stanowiących podstawę do uruchomienia negocjacji. Ponadto w okresie prowadzenia negocjacji 

znacznej zmianie uległy warunki rynkowe, m.in. w zakresie cen energii elektrycznej, w związku z czym, 

w ocenie Emitenta i jego najlepiej pojętego interesu oraz interesu Akcjonariuszy, w 

świetle  rozpoznanych już i możliwych do realizacji rozwiązań alternatywnych, Zarząd uznał dalsze 

prowadzenie rozmów jako nieuzasadnione. Strony, w dniu 2 listopada 2021 r. zawarły również 

porozumienie odnoszące się do umowy pożyczki z dnia 1 marca 2021 r., o której Emitent informował 

w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2021 z dnia 1 marca 2021 r., w którym uzgodniły termin spłaty 

udzielonej przez A.R.E. pożyczki w kwocie 1.350.000 EUR na 10 grudnia 2021 r., a także warunki 

zwolnienia udzielonych zabezpieczeń. 

W ocenie Emitenta realizacja przyjętych celów strategicznych i kontynuacja inwestycji jego Grupy 

Kapitałowej pozostają aktualne. O wyborze alternatywnego rozwiązania Emitent poinformuje w 

momencie zaistnienia podstaw prawnych do ogłoszenia informacji poufnej. 
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