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Treść Raportu:  

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

że w dniu 10 listopada 2021 r. spółka zależna TAKE THE WIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka”, „Zamawiający”) zawarła z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie („Budimex”, „Generalny 

Wykonawca” ), umowę na generalne wykonawstwo elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy do 

3,8 MW (przy obecnej mocy 3,5 MW), tj. pilotażowej inwestycji w Grupie Kapitałowej Emitenta. 

(„Umowa"). 

Przedmiotem zawartej Umowy jest wybudowanie przez Budimex elektrowni wiatrowej w gminie Złotów 

w woj. zachodniopomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i linią przyłączeniową do sieci OSD.  

Z tytułu realizacji niniejszej Umowy wartość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego 

Generalnemu Wykonawcy określona została na łączną kwotę 8.350.000 zł netto. Szczegółowe 

warunki Umowy, w tym w zakresie ewentualnych kar umownych, nie odbiegają od powszechnie 

stosowanych w branży standardów. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy powinien nastąpić do dnia 30 marca 2022 r. 

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na istotne znaczenie przedmiotowego 

zdarzenia dla kontynuacji realizacji budowy pierwszej farmy wiatrowej w Grupie FIGENE a tym samym 

konsekwentną realizację przyjętej przez Spółkę strategii, co będzie miało wpływ  na przyszłą sytuację 

finansową, gospodarczą i majątkową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz znaczący wpływ na 

perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości. 
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2021-11-10 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2021-11-10     Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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