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Podpisanie wiążącej oferty na długoterminową sprzedaż energii dla Zakładów Przemysłu Sklejek 

BIAFORM S.A.  

 

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 21 stycznia 2022 r. wpłynęła do Emitenta informacja od spółki zależnej FIGENE Energia 

Sp. z o.o. („FIGENE Energia”) o podpisaniu dnia 19 stycznia 2021 r. przez Zakłady Przemysłu Sklejek 

BIAFORM S.A. z siedzibą w Białymstoku („BIAFORM) wiążącej oferty złożonej uprzednio przez 

FIGNE Energia a dotyczącej zawarcia długoterminowej umowy sprzedaży energii pochodzącej ze 

źródeł OZE realizowanych przez Grupę FIGENE na potrzeby zasilania wszystkich punktów poboru 

energii elektrycznej należących do BIAFORM na terenie Polski. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w ofercie FIGENE Energia będzie dostarczała energię 

od dnia 1 stycznia 2024 r. a szacowana wartość netto kontraktu w okresie jego obowiązywania 

wyniesie ok. 25,5 mln zł, przy czym cena sprzedaży energii elektrycznej będzie waloryzowana co roku 

o wskaźnik inflacji. 

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną ze względu na istotną wartość umowy. Ponadto, 

jest to kolejny długookresowy kontrakt o strategicznym dla Grupy FIGENE znaczeniu poprzez 

zabezpieczenie sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z realizowanych przez Grupę FIGENE 

projektów wiatrowych.  

 

Zakontraktowany dotychczas przez Grupę FIGENE łączny wolumen energii stanowi około 37% 

możliwości produkcyjnych portfela Grupy a szacowana łączna wartość netto zawartych przez Grupę 

FIGENE wszystkich kontraktów PPA, o których Emitent informował we wcześniejszych komunikatach 

bieżących, wyniesie w okresie ich obowiązywania ok. 692 mln zł (bez uwzględnienia indeksowania 

inflacyjnego), co wpłynie pozytywnie na wzrost przychodów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w 

przyszłych okresach. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data   Imię i Nazwisko   Stanowisko/Funkcja  Podpis  

2022-01-21 Janusz Petrykowski  Prezes Zarządu  Janusz Petrykowski 

2022-01-21     Radosław Gronet  Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet 
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