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Raport bieżący nr 39/2021 (K) 
Data sporządzenia: 2021-12-30 

  
Skrócona nazwa emitenta:   
FIGENE CAPITAL S.A.  
 

Temat:   

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 39/2021  

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 

 

 

Treść Raportu: 

  

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

raporcie ESPI nr 39/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska, tj. termin 

wyłączności został przedłużony do dnia 31 stycznia 2022 r. a nie jak Emitent podał w komunikacie 

do dnia 31 stycznia 2021 r. 

Poniżej Spółka przedstawia pełną treść raportu po korekcie. 

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

raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., niniejszym informuje, że w dniu 

30 grudnia 2021 r. podpisał z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie („Budimex”) porozumienie 

przedłużające do dnia 31 stycznia 2022 r. okres wyłączności na prowadzenie negocjacji 

dotyczących nabycia przez Budimex wszystkich udziałów spółki Magnolia Energy Sp. z o.o. 

Pozostałe warunki umowy o wyłączność z dnia 10 listopada 2021 r. pozostają bez zmian. 

Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na istotną wartość potencjalnej transakcji, a 

także możliwość pozyskania dla Grupy środków pozwalających na kontynuację celów 

strategicznych Grupy FIGENE. O kolejnych istotnych etapach związanych z realizacją niniejszej 

transakcji, w tym o ewentualnym zawarciu umowy inwestycyjnej Emitent będzie informował w 

momencie zaistnienia podstaw prawnych do ogłoszenia informacji poufnej w trybie właściwych 

raportów. 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2021-12-30 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2021-12-30    Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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