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Raport bieżący nr 32/2021 

Data sporządzenia: 2021-11-23 

  

Skrócona nazwa emitenta:   

FIGENE CAPITAL S.A.  

 

Temat:   

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta na dostawę turbiny wiatrowej 

 

Podstawa Prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
 

Treść Raportu: 

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

od spółki zależnej Magnolia Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację, iż w dniu 23 

listopada 2021 r. roku Magnolia Energy Sp. z o.o. („Magnolia”, „Zamawiający”) zawarła z VENSYS 

Energy AG z siedzibą w Neunkirchen, Niemcy („VENSYS”, „Wykonawca”), umowę na dostawę dwóch 

turbin wiatrowych („Umowa"). Jest to pierwsza umowa w ramach długookresowej współpracy z 

VENSYS zawarta na podstawie Term Sheet dotyczącego zakupu turbin wiatrowych dla projektów 

realizowanych przez Grupę FIGENE, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 

31/2021 w dniu 19 listopada 2021 r. 

Przedmiotem zawartej Umowy jest określenie praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy 

(„Strony”) oraz warunków formalnych i technicznych obowiązujących Strony na wykonanie, dostawę, 

montaż i uruchomienie dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 7 MW, które 

zlokalizowane będą w środkowo-zachodniej części Polski w województwie wielkopolskim. 

Łączna wartość Umowy za wykonanie wszystkich usług określonych w Umowie wynosi netto 

7.790.000 euro. Płatność ceny została podzielona na sześć rat, po wykonaniu kolejnych etapów 

realizacji Umowy, przy czym pierwsza rata, stanowiąca zaliczkę na poczet ceny w wysokości 7,5% 

będzie płatna po podpisaniu Umowy. 

Oddanie do użytku przedmiotu Umowy ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2022 roku. Emitent szacuje, 

że przychody Magnolii, z tytułu sprzedaży energii elektrycznej po uruchomieniu w/w turbin wiatrowych, 

będą wynosiły w pierwszym roku funkcjonowania 7.347.000 zł. 

Poza powyższymi, Umowa zawiera standardowe zobowiązania obu Stron, niewykraczające poza 

standardy rynkowe, dotyczące m.in. ubezpieczenia przedmiotu umowy, przygotowania terenu budowy 

oraz kar za opóźnienia, jak również zastrzeżone prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

niewywiązywania się Stron z podjętych zobowiązań. 
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Emitent zamierza zabezpieczyć zapłatę ceny za dostawę turbin wiatrowych przez Magnolia Energy 

częściowo ze środków własnych Emitenta, a częściowo ze środków uzyskanych z zewnętrznych 

źródeł kapitału, nie wykluczając źródeł bankowych w formacie „project finance”. 

Emitent uznał zawarcie niniejszej Umowy za informację poufną z uwagi na znaczącą wartość Umowy, 

jak również ze względu na realizację kolejnego, kluczowego etapu inwestycji Emitenta w zakresie 

rozpoczęcia budowy drugiej farmy wiatrowej w Grupie FIGENE a tym samym realizację przyjętej przez 

Spółkę strategii. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2021-11-23 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski  

2021-11-23 Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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