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Energia z OZE od Grupy FIGENE w LPP 

 
 

 

W dniu 9 września 2021 r. oferta Grupy FIGENE dotycząca zawarcia długoterminowej umowy 

sprzedaży energii pochodzącej ze źródeł OZE została zaakceptowana przez LPP S.A., jednego  

z największych polskich producentów odzieży zarządzającego rozpoznawalnymi markami: 

Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay. 

Oferta została przygotowana przez spółkę zależną FIGENE CAPITAL S.A. - FIGENE ENERGIA,  

która począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. przez okres 10 lat będzie dostarczała energię pochodzącą  

z aktywów rozwijanych przez FIGENE CAPITAL, z możliwością przedłużenia umowy o okres 

dodatkowych 5 lat. Kontrakt pokryje całkowite potrzeby LPP w zakresie zabezpieczenia energii 

elektrycznej na terenie kraju, a wolumen energii, który zostanie zakontraktowany przez okres 10 lat  

w ramach współpracy pomiędzy Grupą FIGENE a LPP wyniesie 358 000 MWh. Zawarty kontrakt 

będzie jednym z największych kontraktów długoterminowych w zakresie sprzedaży zielonej energii na 

polskim rynku energetycznym. 

„Kontrakt, który zawrzemy z LPP S.A., tworzymy rozwiązania prekursorskie na skalę krajową,  

a współpraca z tą największą polską firmą odzieżową ma dla nas charakter strategiczny i stanowi 

istotny krok w ramach realizowanej od 2019 roku strategii poprzez zabezpieczenie sprzedaży energii 

elektrycznej pochodzącej z realizowanych przez Grupę FIGENE projektów wiatrowych – mówi Janusz 

Petrykowski, Prezes Zarządu FIGENE CAPITAL S.A. – Oprócz tego, że wciąż rozbudowujemy 

posiadany portfel inwestycyjny w sektorze energii odnawialnej, dynamicznie rozwijamy również obszar 

dystrybucyjny działalności Grupy FIGENE. Rolą naszej spółki FIGENE ENERGIA, poza realizacją 

zadań z zakresu handlu i dystrybucji energią elektryczną, jest również zarządzanie kontraktacją 

sprzedaży energii elektrycznej w formule PPA odbiorcom instytucjonalnym zainteresowanych zakupem 

energii ze źródeł odnawialnych i koordynacja sprzedaży wolumenu energii pochodzącej z aktywów 

rozwijanych przez FIGENE CAPITAL. Planujemy w ramach FIGENE ENERGIA utworzenie centrum 

dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z farm wiatrowych spółek wchodzących  

w skład Grupy FIGENE, co z pewnością wpłynie na maksymalizację efektywnego wykorzystania 

koncesji na obrót energią elektryczną.  Dzięki realizacji projektów budowy farm wiatrowych w ramach 

Grupy FIGENE, pozyskujemy nowe źródła wytwarzania energii elektrycznej, co umożliwi FIGENE 

ENERGIA z jednej strony zwiększenie wolumenu sprzedawanej i dystrybuowanej energii elektrycznej, 

a z drugiej uzyskanie dostępu do taniego źródła energii elektrycznej”. 

Współpraca z Grupą FIGENE wpisuje się w realizowaną przez LPP Strategię Zrównoważonego 

Rozwoju na lata 2020-2025 „For People For Our Planet”, stanowiąc uzupełnienie dotychczasowych 

działań firmy w obszarze optymalizacji zarządzania zużyciem energii.  

„Jesteśmy świadomi, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest obecnie wiodącym sposobem 

redukcji emisji dwutlenku węgla, a firmy potrzebują rozwiązań energetycznych, które dostosowują  

do swoich strategii dekarbonizacji, więc w ramach współpracy pomagamy im realizować założone cele 
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w zakresie pozyskania energii odnawialnej – dodaje Janusz Petrykowski. – Dzięki naszej dogłębnej 

wiedzy i doświadczeniu, proponujemy rozwiązania, które pozwolą sprostać istniejącym potrzebom 

odbiorców korporacyjnych w obszarze transformacji energetycznej”.  

**** 

FIGENE CAPITAL S.A. jest energetyczną grupą kapitałową operującą w segmencie energii odnawialnej. Spółka jest notowana 

na rynku NewConnect. FIGENE CAPITAL poprzez budowę portfela inwestycyjnego realizuje proces konsolidacji podmiotów  

w segmencie energetyki wiatrowej, jak również PV, obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej pozyskiwanej z farm 

wiatrowych i instalacji PV oraz jej sprzedaż i dystrybucję do odbiorców końcowych zainteresowanych zakupem energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem nadrzędnym działalności Spółki jest zbudowanie znaczącego wolumenu 

produkcyjnego z jednoczesnym zabezpieczeniem sprzedaży energii elektrycznej w ramach wieloletnich kontraktów CPPA i 

możliwością wzajemnego bilansowania.   

 

Więcej informacji: 

www.figene.pl 

 

Kontakt: 

FIGENE CAPITAL S.A.  

Ludmiła Jesionowska  

Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji Zewnętrznej 

M: + 48 515 942 686 

E: info@figene.pl 
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