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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 25/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku, nr 3/2021 z dnia 02 lutego 2021 roku oraz 
nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. do spółki zależnej 
TAKE THE WIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TTW”, „Zamawiający”) wpłynął datowany 
na dzień 08 kwietnia 2022 r. aneks do umowy na dostawę turbiny wiatrowej („Aneks"), zawarty z 
VENSYS Energy AG z siedzibą w Neunkirchen, Niemcy („VENSYS”, „Wykonawca”), dotyczący 
zmiany harmonogramu terminów płatności oraz dostawy przedmiotu umowy.  

Na podstawie Aneksu, płatność ceny została podzielona na siedem rat, po wykonaniu kolejnych 
etapów realizacji umowy. Dostawa turbiny wiatrowej ma nastąpić do dnia 6 czerwca 2022 r., a 
ostateczne rozliczenie płatności (ostatnia rata) będzie płatne po podpisaniu protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 

Pozostałe postanowienia umowy, w tym cena, pozostają bez zmian.  

Zmiana powyższych harmonogramów jest spowodowana wydłużonym procesem logistycznym w 
wyniku obecnej sytuacji polityczno – gospodarczej związanej z inwazją Rosji na Ukrainę.  

Jednocześnie Spółka informuje, że zmiana powyższych harmonogramów nie stanowi zagrożenia 
dla realizacji całego projektu, tj. pierwszej, pilotażowej inwestycji w Grupie Kapitałowej Emitenta 
polegającej na budowie farmy wiatrowej w Grupie FIGENE o maksymalnej mocy do 3,8 MW. 
Realizacja niniejszej inwestycji była dotychczas w całości finansowana ze środków własnych 
Emitenta.  
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